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ELÔSZÓ

Az 1970 és 1973 kö zött Galántai György ba la ton bog lá ri ká pol na mû ter mé ben zaj ló mû -
vé sze ti ese mény so ro zat a kö zel múlt ma gyar mû vé szet tör té ne té nek – nem zet kö zi össze -
ha son lí tás ban is – egye dül ál ló je len sé ge, amely ko ra be li je len tô sé ge és a fel lel he tô do ku -
men tá ció bô sé ge el le né re mind máig a szak mai ér dek lô dés pe ri fé riá ján ma radt.
Kiad vá nyunk az el sô lé pés a ká pol na mû te rem tör té ne té nek fel dol go zá sá ban. Elsôdleges

cé lunk nem a Bog lá ron ké szült mû al ko tá sok, kiál lí tá sok és mû vé sze ti ak ciók mû vé szet -
tör té ne ti elem zé se, ha nem az ed dig fel tárt for rá sok pub li ká lá sa és az ese mé nyek tör té ne -
ti/kul túr po li ti kai kon tex tus ba he lye zé se volt. A kö tet ben kö zölt fo tó- és írá sos anya gok,
mû vek, va la mint a ku ta tás so rán számbavett do ku men tu mok tel jes re gisz te re és le vél tá -
ri for rás jegy zé ke, il let ve az ezek re tá masz ko dó ese mény tör té net és rész le tes iro da lom a
to váb bi ku ta tó mun kát és ér té ke lést kí ván ja elô se gí te ni.
A ku ta tás nak az Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont adott he lyet. A több éves mun ka

fi nan szí ro zá sát az Artpool tá mo ga tói (Bu da pest Fô vá ros Ön kor mány za ta és a Nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té riu ma), va la mint a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap és a szé kes fe -
hér vá ri Deák Dé nes Ala pít vány tet ték le he tô vé. A ku ta tás hoz kap cso lód va, il let ve az
anyag gyûj tést elô se gí ten dô, az el múlt évek so rán el ké szült egy do ku men tum film (Va ká -
ció, MTV, 1998) és egy kiál lí tás (KB 30 éve – Ká pol na tár la tok Ba la ton bog lá ron
1970–1973, Artpool P60, 2000). Ez utób bi hoz kap cso ló dóan az AICA (Mû kri ti ku sok
Nem zet kö zi Szö vet sé ge) Ma gyar Ta go za ta ke re té ben, Beke László, Galántai György,
Sasvá ri Edit és Szô ke An na má ria rész vé te lé vel, sor ke rült egy szak mai kon fe ren ciá ra is.
A ku ta tás ala ku lá sá ról, il let ve rész ered mé nyei rôl több pub li ká ció is be szá molt. Idô köz -
ben elin dí tot tuk, és fo lya mato san bô vít jük a Ká pol na tár la tok Ba la ton bog lá ron 1970 –1973
cí mû webdokumentációt is (www.artpool.hu/Boglar).
Az Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont a té má val kap cso lat ban to váb bi ku ta tá so kat is

ter vez: az egyes, je len tô sebb kiál lí tá sok pon tos re konst ruk ció ját, rész le tes mû tárgy jegyzék
összeál lí tá sát, va la mint a je len kö tet ben csak érin tett for rá sok: a ká pol na-mun ka nap ló
(1972, 1973), to váb bá Galántai György és a ká pol na tár la to kon részt ve vô mû vé szek kö -
zöt ti le ve le zés fel dol go zá sát stb.
Bí zunk ben ne, hogy kiad vá nyun kat to váb bi fel dol go zó mun kák kö ve tik, il let ve hogy

a meg kez dett ku ta tás ba má sok is be kap cso lód nak, és elô ke rül nek az eset leg még hiányzó,
és az itt ki raj zo ló dó ké pet to vább ár nya ló, vagy akár más meg vi lá gí tás ba he lye zô do ku -
men tu mok, kép anya gok, mû leírá sok, ame lyek szám ba vé te lé re a ku ta tás e könyv vel le zá -
ru ló el sô sza ka szá ban nem nyílt mód. 
Re mél jük, hogy kiad vá nyunk a ká pol na tár la tok részt ve vôi és ko ra be li kö zön sé ge szá -

má ra is meg le pe tés sel szol gál, fel tár va az ak kor lát ha tó és nem lát ha tó tör té ne tet és azt a
kul túr po li ti kai kör nye ze tet, amely ben mindez meg tör tént, fel fris sít ve az em lé ke ket, elô -
se gít ve a to vább gon do lást.
Ezúton mon dunk kö szö ne tet min dazoknak, akik a tu laj do nuk ban lé vô do ku men tu -

mok, fo tók, le ve lek, em lé kek átadá sá val és az Artpool-archívumban a nyil vá nos ság szá -
má ra hoz zá fér he tô mó don tör té nô el he lye zé sé vel mun kán kat tá mo gat ta, és a jö vô ben is
se gí te ni kí ván ja. Kö szön jük to váb bá az Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont fia tal mû vé -
szet tör té né szei nek, Bényi Csil lá nak és Bo dor Ju dit nak az anya gok ren de zé sé ben, beazo -
no sí tá sá ban és szá mí tó gé pes fel dol go zá sá ban nyúj tott odaadó mun ká ját. 

Bu da pest, 2002. de cem ber

Klaniczay Jú lia és Sas vá ri Edit
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1 Horányi Bar na: Tör vény te len úton né hány avantgarde.
Bérelt ká pol ná ban – Illegális kiál lí tá sok, mû so rok. So mo gyi
Nép lap, 1971. jú lius 8. 

2 Jean-Jacques Lebel, az örök lá za dó. Ca the ri ne Millet in ter -
jú ja Jean-Jacques Lebellel. In: Jean-Jacques Lebel (ka ta ló -
gus). Kor társ Mû vé sze ti Mú zeum–Ludwig Mú zeum, Bu da pest,
1998, 8. o.

3
 5. dok. 

4 Sza bó Lász ló: Happening a krip tá ban. Nép sza bad ság, 
Va sár na pi mel lék let, 1973. de cem ber 16., 2. o. 

5
 185–186. o.

A BA LA TON BOG LÁ RI KÁ POL NA TÁR LA TOK 
KUL TÚR PO LI TI KAI HÁT TE RE

„ELVI VITA ad dig nem ala kul hat ki a boglári 
ká pol na tár la tok né pes cso port já val, amíg 

nem lép nek vissza a tör vény szab ta te rü let re.”1

„…a nagy kul tu rá lis, mû vé sze ti és po li ti kai moz gal mak nak
szük sé gük van egy olyan hely re (le gyen az kép zelt, 

vagy va lós), ame lyik szí ve sen be fo gad ja ôket, 
és vál lal ja a nyi tott la bo ra tó rium sze re pét.”2

1973. au gusz tus 27-én, ha tó sá gi úton zár ták be a ba la ton bog lá ri
ká pol nát, a ma gyar neoavant gárd egyik hely szí nét, ahol „mun ka -
be mu ta tók” cí mén, négy éven át a nyá ri idô szak ban, kö zel két -
száz mû vész ál lít hat ta ki mun káit. Ez az üre sen és el ha gya tot tan
ál ló, Galántai György ál tal a hely be li ró mai ka to li kus egy ház köz -
ség tôl ki bé relt3 ká pol na a het ve nes évek ele jén te ret és le he tô sé -
get adott a sok fé le esz mei és esz té ti kai irány ból ér ke zett és az
undergroundban ta lál ko zó ér tel mi ség szá má ra, amely nek tag jai
egyéb ként nem vol tak szí ve sen lá tott ven dé gek a hi va ta los kul tú -
ra ber kei ben. 

A ko ra be li ha ta lom a ká pol na tár la to kat ad mi niszt ra tív úton fel -
szá mol ta, és ez zel aka rat la nul is mi ti zál ta. Ma a ku ta tó nak ép pen
ez a ká pol namí tosz okoz za a leg na gyobb prob lé mát: egy fe lôl
ugyanis a be til tás té nye az ak ko ri ro kon szen ve zôk sze mé ben egy -
faj ta ne ga tív iga zo lá sul szol gált, más fe lôl azon ban rá ne he ze dik a
kiál lí tó mû vé szek te vé keny sé gé re és tel je sít mé nyük nem po li ti kai
szem pon tú ér té ke lé sé re. 

A kor szak nyil vá nos sá gi fel té te lei nek is me re té ben tud ha tó: a
tár sa da lom sem mi lyen ér de mi tá jé koz ta tást nem ka pott a ká pol -
na tár la tok be szün te té sé rôl. Mint ahogy az e kö tet ben sze rep lô do -
ku men tum-összeál lí tás ból is ki de rül, ki zá ró lag az érin tet tek szûk
kö re tu dott az in téz ke dést megelô zô hu za vo ná ról, amely nek során
a he lyi ha tó sá gok, bí ró sá gok, párt gré miu mok a le he tô leg kao ti -
ku sabb il le té kes sé gi vi szo nyok kö ze pet te cse le ked tek. Hogy ez a
vi szony lag je len ték te len epi zód – egy kis vi dé ki ká pol na tár lat rend -
ôri se géd let tel tör tént meg szün te té se – ho gyan he lyez ke dett el az
ak ko ri dön tés ho zók sa ját moz gás te rük rôl al ko tott he lyes vagy hely -
te len el kép ze lé sei ben, és mi in do kol ta, hogy a ha ta lom egy mû -
vé sze ti ese mény so ro za tot hasz nál jon fel po li ti kai játsz mái nak fe -
de zé sé re, ar ra utó lag Sza bó Lász ló 1973. de cem ber 16-án meg je lent
cik ke en ged kö vet kez tet ni.4

Négy hó nap pal a ki la kol ta tás után, a Nép sza bad ság ban, a párt
más fél mil liós pél dány szám ban meg je le nô na pi lap já ban, Happe -
ning a krip tá ban cím mel egészoldalas írás5 je lent meg, amely név
sze rint ál lí tot ta pel len gér re a ká pol na tár la tok fô szer ve zô jét, a kiál -
lí tó mû vé szek egy ré szét és a kö zön ség egyes tag jait. Legin kább ez
utób biak kö zül vá lasz tot ták ki azo kat a sze mé lye ket, akik kel – úgy -

9



6 A szer zô név sze rint em lí ti Galántai Györ gyöt, Ko vács
Miklóst, Pauer Gyu lát és Pór Györ gyöt, az ak kor oszt rák ál -
lam pol gár Gáyor Ti bort, és utal az 1971-ben a Kas sák Mû ve -
lô dé si Ház ban be til tott Kas sák Ház Stú dió ra. 

7 A cik kel kap cso la tos do ku men tu mo kat a Miért ép pen Pór? 
A ká dá ri „üze né si” me cha niz mus ter mé sze té hez cí mû ta nul -
má nyom ban dol goz tam fel. In: Kô rö si Zsu zsan na, Rainer M.
Já nos, Standeisky Éva (szerk.): Év könyv 2000. Ma gyaror -
szág a je len kor ban. 1956-os In té zet, Bu da pest, 2000,
124–159. o.

8 A cikk ben priu szos bû nö zô ként aposzt ro fált Pór Györ gyöt 
1968 nya rán, va ló já ban po li ti kai ok ból, egy maois ta összees -
kü vés fô vád lott ja ként ítél te el a Fô vá ro si Bí ró ság. Az 1968
má ju sá ban és jú niu sá ban zaj ló „maois ta per” egy diák cso -
port pro pa gan da te vé keny sé ge el len irá nyult, és hat hó nap tól
két és fél évig ter je dô bün te té si té te lek kel zá rult, nem szá -
mít va az ál lam biz ton sá gi szol gá lat tal és az ál lam igaz ga tás
in téz mé nyei vel össze han golt in téz ke dé si ter vek mel lék bün -
te té seit, az egye te mek rôl va ló ki til tás mel lett a pub li ká ciós
és egyéb ti lal ma kat, ame lye ket a bí ró sá gi dön tés nem tar tal -
ma zott. A per után a Pór-féle cso port meg szûnt, a to váb biak -
ban a maoiz mus mint esz me áram lat Ma gyaror szá gon
semmi fé le ha tást nem gya ko rolt. Mindez ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy a neoavant gárd el le ni kam pány ban Pór felem -
lí té se me rô ürügy volt, ami nem je len ti azt, hogy sze mé lye
vé let le nül ke rült a cikk be. Pór György a Nép sza bad ság el len
in dí tott hely reiga zí tá si per el vesz té se után, 1975-ben fe le sé -
gé vel együtt ki ván do rolt Fran ciaor szág ba. 
9 Ká dár a ’68-as re form ex po nen seit (töb bek kö zött Nyers
Re zsôt és Aczél Györ gyöt) fel te he tôen moszk vai nyo más ra
lép tet te vissza, amit a ko ra be li hu mor e szel le mes for du lat tal
kons ta tált. 
10 1968 nya rán a korcsulai nyá ri fi lo zó fiai is ko lán tar tóz ko -
dó Heller Ág nes, Már kus György, Már kus Má ria, Sós Vil mos
és Tor dai Zá dor, az AFP hír ügy nök ség nek au gusz tus 21-én
adott nyi lat ko za tuk ban ítél ték el a csehszlovákiai ka to nai
be vo nu lást. 

11 Az „iz ga tás bûn tet té nek ala pos gya nú ja miatt” in dult el já -
rást fi gyel mez te tés sel le zár ták, az ügy sze rep lôit pedig fel -
szó lí tot ták, hogy tá voz za nak az or szág ból. Kö zü lük Szelényi
Iván és Szentjóby Ta más 1975-ben ki ván do rol tak (Tör té ne ti
Hi va tal, V–160/493., „Kon rád György és tár sai ügye”);
„Kon rád György és Szelényi Iván »Az ér tel mi ség út ja az osz -
tály ha ta lom hoz« c. ké zi ra ta – ame lyet Szentjóby Ta más nál
tar tott ház ku ta tás so rán fog lal tunk le –, azt igyek szik »bi zo -
nyí ta ni«, hogy az ér tel mi ség tör té nel mi, tár sa dal mi hely ze té -
nél fog va, egye dül al kal mas osz tály a ha ta lom gya kor lá sá ra.
A tar ta lom ki fej té sé nek meg fo gal ma zá sa a Ma gyar Nép köz-
tár sa ság ál lam rend je el len gyû lö let kel tés re al kal mas. El len sé -
ges fel fo gá sú és ma ga tar tá sú ér tel mi sé giek prog ram ja ként
ér té kel he tô. Ter jesz té se ese tén al kal mas ar ra, hogy ezen el -
len sé ges sze mé lyek, il let ve cso por tok a prog ram mö gé fel so -
ra koz va fel lép je nek a rend szer rel szem ben.” (Je len tés, Bu da -
pest, 1974. ok tó ber 26., „Kon rád György és Bí ró Yvette
bu da pes ti la ko sok ügye”. Belügy mi nisz té rium Köz igaz ga tá si
Állam tit ká ri Hi va tal Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz te ri Köz vet -
len Ira tok, 342. 1–a./1604/1974.) 

mond – bün te tett elôéle tük re hi vat koz va,6 komp ro mit tál ni akar -
ták ma gát a mû vé szi pro duk ciót is.

A ko ra be li tár gyi la gos át lag ol va só tel jes jog gal há bo ro dott fel
ezen a cik ken, de alig ha lá tott meg ben ne töb bet a rend szer nek
el kö te le zett zsur na lisz ti ka szak mai és er köl csi zül lött sé gé nél, vagy
az év ti ze dek óta meg szo kott pro pa gan disz ti kus ha zu do zás nál. Jó -
val fon to sabb nak tû nik az a kér dés – fô leg az idô köz ben fel tárt
hát tér anya gok is me re té ben7 –, hogy miért kény sze rült a szi lárd -
nak lát szó párt ál la mi ve ze tés az ál ta la min dig csak nagy be tû sen
em le ge tett esz mei harc ilyen szá nal ma san ki csi nyes mód sze ré nek
az al kal ma zá sá ra. Az a kér dés is fel ve tô dik, hogy ez a ha ta lom szem -
pont já ból vé gül is meg nyug ta tóan le zá rult boglári konf lik tus miért
szol gál ta tott al kal mas nak lát szó ürü gyet az anar chiz mus, az an ti -
sze mi tiz mus, a na cio na liz mus, a koz mo po li tiz mus, a szo cia liz mus -
el le nes ség és a maoiz mus felem le ge té sé re.8 (Kü lö nö sen, ha te kin -
tet be vesszük, hogy a ko ra be li hi va ta los pro pa gan da sze rint a
Ma gyar Nép köz tár sa ság rend jét ezeknek egyi ke sem ve szé lyez -
tette.) 

„Ola jat kap tunk nyers acé lért”9

Az 1970-es évek ele jé nek bi zo nyos bel po li ti kai fej le mé nyei sok
mun kát ad tak a tit kos rend ôr ség nek és meg bí zóik nak. Már cius 15-
én, a nem ze ti ha gyo má nyok je gyé ben diák tün te té sek szer ve zôd -
tek; 1969-ben, Cseh szlo vá kia meg szál lá sa el le ni til ta ko zá sul, a
Nem ze ti Mú zeum lép csô jén egy fia tal em ber, Bauer Sán dor nyil -
vá no san eléget te ma gát. Vissza szo rí tot ták, 1973 már ciu sá ban pedig
párt ha tá ro zat tal el til tot ták az ok ta tás tól a be vo nu lást elíté lô re -
form szo cio ló gu so kat és filozófusokat.10 A hi va ta los mar xiz mus
lét  jo go sult sá gát meg kér dô je le zô Lu kács-ta nít vá nyo k többségét el -
tá vo lí tot ták a tu do má nyos in té ze tek bôl. Ha rasz ti Mik lós Da rab -
bér cí mû szo cio ló giai mû vé ben beszámolt a trak tor gyári mun ká -
sok na pi ki zsák má nyo lá sá ról szer zett ta pasz ta la tairól. Ezért 1973
ok tó be ré ben bí ró ság elé ál lí tot ták, majd 1974 ja nuár já ban elítél -
ték. A szov jet min tá ra konst ruált ké zi rat per után a kö vet ke zô két
ki sze melt Kon rád György és Szelényi Iván vol tak, ám Az ér tel mi -
ség út ja az osz tály ha ta lom hoz cí mû kö zös mun ká juk kap csán le -
foly ta tott el já rást „bi zo nyí té kok hiá nyá ban” meg szün tet ték.11

A kép zô mû vé szet ben és az iro da lom ban a szo cia lis ta rea lis ta ká -
non ál tal ér tel mez he tet len újí tá sok szü let tek, au to nóm kul tu rá lis
cso por tok, ze ne ka rok ala kul tak, a párt ve ze tés pedig szemmel lát -
ha tóan nem tu dott mit kez de ni ezek nek az al ter na tív cso por tok -
nak a men ta li tás for mái val és ér zés vi lá gá val. 

Mindazonál tal a tár sa da lom han gu la ta a ve ze tés szá má ra nem
adott okot iga zi ag go da lom ra. Az ere de ti leg a gaz da sá gi re form
elô moz dí tá sá ra szánt nyu ga ti köl csö nök javarészét a fo gyasz tás ba
in vesz tál ták, és a gu lyás kom mu niz mus ígé re té vel az apo li ti kus ma -
ga tar tá si for má kat kí ván ták elô moz dí ta ni. Ma gyaror szág, kü lö nö -
sen a „nor ma li zált” Cseh szlo vá kiá hoz és az ideo ló giai kam pá nyok -
ban ver gô dô Ro má niá hoz ké pest, a bé ke és a sta bi li tás szi ge te volt.
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12 1972-ben úgy tûnt, hogy a pár ton be lü li balol dal, a Komócsin 
Zol tán és Biszku Bé la ne vé vel fém jel zett irány vo nal ke rül 
a ha ta lom élé re. Er rôl rész le te sen: Ká dár Já nos nyug díj ba
megy (do ku men tum film). 1956-os In té zet, Bu da pest, 2002.
Szak ér tô: Rainer M. Já nos, ren de zô: Méry Zsu zsa; Ré vész
Sán dor: Aczél és ko runk. Sík Kiadó, Bu da pest, 1997,
187–192. o. 

13 Az idé zet egy volt ávéhás tiszt tôl szár ma zik a hat va nas 
évek bôl, ami jól ér zé kel te ti, hogy az úgynevezett pu ha dik ta -
tú rá ban a „ki szol gált” ávéhások egy ré sze „bi zal mi ál lás ba”,
töb bek kö zött a kul tu rá lis te rü le tek ve ze tô po zí ciói ba ke rült.
In: Lit ván György: Foly to nos ság és sza kí tás a Ká dár-rend -
szer ben. Ru bi con, 1998/1, 4–5. o.

14 Em lé kez te tô az 1970. áp ri lis 21-i csoportfônöki ér te kez -
let rôl. Belügy mi nisz té rium Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Hi va tal
Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz te ri Köz vet len Ira tok,
4964.1–a./653/1970.

15 Uo. 

16 A Ma gyar Nép köz tár sa ság belügy mi nisz te ré nek 
0022/1970. sz. pa ran csa a kul tu rá lis te rü le ten fo lyó el len sé -
ges te vé keny ség el le ni ope ra tív mun ka felada tai ról (1970.
szep tem ber 25.). TH 1. 11. 1. ÁBMHT 8. d.

17 Em lé kez te tô az 1970. áp ri lis 21-ei cso port fô nö ki ér te kez -
let rôl. Belügy mi nisz té rium Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Hi va tal
Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz te ri Köz vet len Ira tok,
4964.1–a./653/1970.

Ugyan mit szá mí tott né hány bé két len ke dô fia tal, avant gárd kép -
zô mû vész, vagy más ként gon dol ko dó fi lo zó fus, köz gaz dász, prob -
lé ma lá tó tár sa da lom tu dós? 

Csak hogy 1968-ban a párt gaz da sá gi re for mo kat és bi zo nyos
kul tu rá lis sza bad sá got ígért. Ak ko ri ban még úgy tûnt, hogy
Moszk va – legalábbis Ma gyaror szág vi szony la tá ban – el fo gad ja
eze ket a tö rek vé se ket, a ma gyar párt ve ze tés pe dig azt a lát sza tot
kel tet te, hogy a szov jet po li ti ka Ká dárt tá mo gat ja a pár ton be lü li
balol da li „be ton frak ció val”12 szem ben. Az 1968-as prá gai in vá zió
azon ban elôbb a párt ve ze tést osz tot ta meg, majd né hány éven be -
lül ez a fo lya mat ma gá nak a re form nak a be fa gyasz tá sá hoz ve ze -
tett. 1972-ben a Po li ti kai Bi zott ság ban már egyér tel mûen a re -
form el le nes erôk vol tak több ség ben. 

Ugyanak kor az MSZMP nem vi het te ki a bel sô vi tá kat a köz -
vé le mény elé, és még ke vés bé vall hat ta be, hogy az ere de ti cé lok -
tól szov jet és bel sô nyo más ra vissza ko zott. Egyál ta lán sem mi rôl
sem be szél he tett nyíl tan: az a sza bad ság kor lá to zás, amely ha tal -
má nak so ha  meg  nem kér dô je le zett alap ját al kot ta, a ha tal mon lé -
vôk ke zét is meg kö töt te. Ha va la mit kö zöl ni akar tak – be til tot tak
vagy épp en ge dé lyez tek egy fil met, Ál la mi Dí jat vagy szi len ciu -
mot ad tak egy író nak –, sa ját, mo no po li zált mé diá juk ban leg fel -
jebb óva tos cél zá so kat en ged tek meg ma guk nak. Eb ben az üzen -
ge tô kul tú rá ban egy-egy gesz tus jel ké pes ér té ke je len tet te an nak
tar tal mát. Ek ként volt gesz tus és üze net a boglári ká pol na tár la -
tok nak mind a tû ré se, mind pe dig a be til tá sa. 

„Nincs más hát ra, le me gyünk a kul tú rá ba”13

A kul tu rá lis te rü le ten fo lyó „el len sé ges te vé keny ség” kér dé sei és
gya kor la ti felada tai a Köz pon ti Bi zott ság 1969. no vem be ri ülé se
után, az ál lam biz ton sá gi szol gá lat III/III-as, bel sô reak ció el le ni
cso port fô nök sé gé nek 1970. áp ri lis 21-én meg tar tott ér te kez letén14

ke rül tek na pi rend re. „Na gyon idô sze rû, hogy a Köz pon ti Bi zottság
ha tá ro za ta után rö vid idô vel ily módon hoz zá nyúl tunk eh hez a té -
má hoz. A kul tu rá lis te rü let az el há rí tó mun ká ban az egyik leg ne -
he zebb, leg ké nye sebb és legigé nye sebb mun ka te rü let” – hang zott
el az ülé sen,15 ame lyen az egyes sze mé lyek és cso por to su lá sok tevé -
keny sé gé nek gyors és ha té kony fel de rí té sé re, az el há rí tó mun ka új
sza bá lyo zá sá ra belügy mi nisz te ri pa rancs ter ve ze tet16 ké szí tet tek elô. 

1968 bel po li ti kai fej le mé nyei nyo mán fe lül vizs gál ták az el há -
rí tó szer vek ko ráb bi mû kö dé sét, cé lul tûz ték ki az ope ra tív
munka meg szi go rí tá sát, a „bát rabb” belügyi in téz ke dé sek kez -
de mé nye zését.

„A pa rancs ter ve zet összeál lí tá sá nál szo rít koz zunk csak kul tu rá lis te rü let re. Ha tá roz -
zuk meg, hogy ezen el len sé ges cse lek vé sek kel szem ben, kü lö nö sen a BM III/III. Cso -
port fô nök ség el há rí tá si vo na lán, mi lyen felada tok je lent kez nek. Bô vít sük a pa rancs
ha tá lyát eset leg még né hány bûn cse lek mé nyé re, ame lyek a kul tu rá lis te rü le ten elô -
for dul hat nak.”17
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18 Em lé kez te tô az 1970. áp ri lis 21-i cso port fô nö ki ér te kez -
let rôl. Belügy mi nisz té rium Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Hi va tal
Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz te ri Köz vet len Ira tok,
4964.1–a./653/1970.

19 Uo.

20 Uo.

21 A Ma gyar Nép köz tár sa ság belügy mi nisz te ré nek 
0022/1970. sz. pa ran csa a kul tu rá lis te rü le ten fo lyó 
el len sé ges te vé keny ség el le ni ope ra tív mun ka felada tai ról
(1970. szep tem ber 25.). TH 1. 11. 1. ÁBMHT 8. d.

22 Uo.

23 Uo. 

24 Az egye sü le tek, klu bok, kö rök, együt te sek mû kö dé sé vel, 
a mû so rok en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos jog sza bá lyok át te -
kin té se. Je len tés, 1972. jú lius 24. Belügy mi nisz té rium Köz -
igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Hi va tal Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz -
te ri Köz vet len Ira tok, 1–a. 1543/72.
25 ELTE Eöt vös Klub, Bu da pes ti Ká bel Mû vek, Malgot Ist ván 
és cso port ja, Cse pe li Mun kás ott hon, KFKI KISZ Klub, Jó zsef
At ti la Mû ve lô dé si Ház iro dal mi klub ja, Danuvia Gor kij Mû ve -
lô dé si Köz pont, Kas sák Mû ve lô dé si Ház–Kas sák Ház Stú dió.
26 Az egye sü le tek, klu bok, kö rök, együt te sek mû kö dé sé vel, a
mû so rok en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos jog sza bá lyok át te -
kin té se. Je len tés, 1972. jú lius 24. Belügy mi nisz té rium Köz -
igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Hi va tal Irat tá ri Osz tály, Belügy mi nisz -
te ri Köz vet len Ira tok, 1–a. 1543/72.

Az ügy nök há ló zat bô ví té se mel lett a ko ráb bi nál ha tá ro zot tabb fel -
lé pést sür get tek a „meg rög zött sze mé lyek kel” szem ben, ja va sol ták
az úgy ne ve zett kul tu rá lis bûn cse lek mé nyek ha tá rainak ki ter jesz -
té sét, és a bün te tô el já rá sok gya ko ribb kez de mé nye zé sét.

„Ezek a sze mé lyek nemcsak »ál mo kat szö vö get nek« – ol vas hat juk az ér te kez let jegy -
zô köny vé ben –, ha nem ál mai kat a gya kor lat ban meg is akar ják va ló sí ta ni, és en nek
ér de ké ben lé pé se ket is tesz nek.”18

A megelô zés vo nat ko zá sá ban az ál lo mányt ak tí vabb „bom lasz tó
mun ká ra” sar kall ták, mi vel e té ren – ahogy az a belügyi össze fog -
la ló ból ki de rül – „né ha még bi zo nyos bá gyadt ság” volt ta pasz tal -
ha tó.19 Az ál lam biz ton sá gi in téz ke dé sek vég re haj tá sát to vább ra is
a párt- és ál la mi szer vek felada tá nak te kin tet ték. Ká dár Já nos 1969.
no vem be ri KB-fel szó la lá sá ban tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta az elô -
zô évek bel- és kül po li ti kai ese mé nyei kap csán „ide gi leg és fi zi kai -
lag le ter helt” ál lo mányt. A po li ti kai le gi ti mi zá ció nél kü löz he tet -
len volt, hi szen a vég re haj tás te rén fe szült sé get oko zott az a tény,
hogy a pa rancs ter ve zet nek hiá nyoz tak a meg felelô jo gi ga ran ciái.

„Nem sza bad han got ad ni an nak, hogy jo gi sza bá lyo zás hiá nyá ban nem tu dunk ered -
mé nye sen har col ni e sze mé lyek el len. A KB-ha tá ro zat szel le mé ben azon ban ké szít -
sünk egy fel mé ré st, amely nek so rán [a Leg fôbb Ügyész ség Po li ti kai Osz tá lyá nak be -
vo ná sá val] te kint sük át a Btk-ban a po li ti kai bûn tet tek kel kap cso la tos ré sze ket ab ból
a cél ból, hogy szük sé ges-e iga zí tás va la me lyik §-on, és mi lyen mó don […] A pa rancs -
ter ve ze tet po li ti kai lag és jo gi lag is erô sí te ni kell.”20

Az 1970. szep tem ber 25-én kiadott belügy mi nisz te ri pa rancs21 az
il le té kes ope ra tív szer vek szá má ra meg ha tá roz ta, hogy 

„[…] de rít sék fel – sze mé lyek re és funk ció ra va ló te kin tet nél kül – a kul tu rá lis élet –
az iro da lom, a mû vé sze tek, a tu do mány, a saj tó, a könyv tá rak stb. – te rü le tén bármilyen
plat  for mon ke let ke zô el len sé ges te vé keny sé get foly ta tó sze mé lye ket, [ezek] külföl  di
és ha zai szer ve ze teit és cso port jait, te vé keny sé gük cél ját, tar tal mát, mód ját, idejét”.22

A pa rancs sze rint ope ra tív el lenôr zés és bi zal mas nyo mo zás alá kell
von ni töb bek kö zött azo kat a sze mé lye ket, akik 

„te vé keny sé get fej te nek ki bár mi lyen for má ban – szó ban, vagy írás ban, vagy ilyen
iro dal mi, mû vé sze ti stb. ter mé kek nek a tit kos köz ve tí té sé vel –, a fel la zí tá si tak ti ka
ér vé nye sü lé se ér de ké ben klu bo kat, iro dal mi, ze nei és egyéb mû vé sze ti egye sü le te -
ket, kö rö ket el len sé ges cél jaik meg va ló sí tá sá ra fel hasz nál nak, vagy ezt ter ve zik”.23

A bel sô el há rí tás ez utób bia kat, a több nyi re tár sa dal mi szer vek,
tö meg moz gal mak, in téz mé nyek, vál la la tok ál tal be fo ga dott és mû -
köd te tett kul tu rá lis-mû vé sze ti cso por to su lá so kat „az el len sé ges te -
vé keny ség góc pont jai ként” tar tot ta szá mon. Felügye le tük az öt -
ve nes évek ben szü le tett jog sza bá lyok és tör vényere jû ren de le tek
hiá tu sai nak kö vet kez té ben nem fe lelt meg a po li ti kai el vá rá sok -
nak, ezért a Belügy mi nisz té rium 1972 nya rán fe lül vizs gál ta a kü -
lön fé le klu bok, mû vé sze ti kö rök, együt te sek mû kö dé sé nek sza bá -
lyo zá sát. Az er rôl szó ló, 1972. jú lius 24-én kelt je len tés24 konk rét
pél dá kon ke resz tül25 ele mez te a be fo ga dó in téz mé nyek el lenôr zô
és irá nyí tó te vé keny sé gé nek hiá nyos sá gait. 
Kieme lik a Nép mû ve lé si In té zet sze re pét, 

„mely nek a te vé keny sé ge mindössze ab ból áll, hogy kiad ja az ama tôr kö rök, klu bok
ve ze tôi ré szé re a mû kö dé si en ge délyt. Ezt ér zik, ki hasz nál ják az ál ta lunk el lenôr zés
alatt ál ló, il let ve lá tó kö rünk ben lé vô sze mé lyek.”26
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27 Uo.

28 A cso por tot 1972 má ju sá ban tá vo lí tot ták el a Ha za fias 
Nép front IX. ke rü le ti he lyi sé gé bôl, nyá ron pedig a Da gály
Ifjú sá gi Ház ból. In nen a Kô bá nyai If jú sá gi Klub ba, majd a
Ganz-Mávag Mû ve lô dé si Köz pont ba ke rül tek. A rend ôr ség
hosszabb ideig vizs gá la tot foly ta tott el le nük. 1972 ôszén
Szán tó Gá bor tol lá ból a Ma gyar If jú ság ban két cikk je lent
meg az együttesrôl: Orfeo az ál vi lág ban (Ma gyar If jú ság,
1972. ok tó ber 13.) és Még egy szer az Orfeo-együt tes rôl
(Magyar If jú ság, 1972. no vem ber 17.). 

29 1972 és 1980 kö zött.

30 A XIV. ke rü le ti ta nács a Skan zen gyil ko sai cí mû da rab 
elôadá sa miatt füg gesz tet te fel a Kas sák Ház Stú dió mû kö dé -
sét a zug lói mû ve lô dé si ház ban. A vi ta tott da rab vé le mé nye -
zé sé re a ke rü le ti ta nács elôadó ja 14 ta gú, a köz mû ve lô dé si
te rü le ten dol go zó, hi va tal no kok ból ál ló bí rá ló bi zott sá got
kért fel. Rátki And rás az Aczél György  számára, 1972. feb -
ruár 4-én ké szült fel jegy zé sé ben ez zel kap cso lat ban a kö vet -
ke zô ket ír ta: „[…] ilyen jel le gû bi zott ság gal (mely in kább 
a hi va ta li te kin tély tá mo ga tá sát, mint szak mai mi nô sí tést
nyújt) nem ér tek egyet. […] Ja va sol tam: Ha lász Pé ter fel leb -
be zé sé nek el bí rá lá sa al kal má val gon dol koz za nak azon, 
hogy ezt a szak mai lag fel ké szült, nem te het ség te len, de nem
is prob lé mák nél kü li együt test, amely itt hon és kül föl dön is
is mert, ho va, mi lyen szak mai felügye let alá le het ne he lyez -
ni.” Kas sák Ház Stú dió, MOL M–KS–288–36/1971/8. ô. e.
31 Az Orfeo-ügy kap csán az if jú sá gi és ama tôr mû vé sze ti
moz ga lom vi tás je len sé gei rôl. Vi tá nyi Iván fel jegy zé se Aczél
György nek, 1972. no vem ber 2., MOL M–KS–288–36/1972/
2. ô. e. 
32
 32. dok.

33 Ré vész Sán dor: Aczél és ko runk. Sík Kiadó, Bu da pest, 
1997, 207. o. 

34 „A túl zott köz pon to sí tás las sí tó és aka dá lyo zó té nye zô 
le het ma már. […] Éven te több mint 600 kiál lí tást kell le bo -
nyo lí ta ni. En nek több mint 1/3-át vi dé ken.” Or mos Ti bor 
le ve le Aczél György nek, 1972. áp ri lis 20. 
MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e.

A BM új mû kö dé si sza bály zat ki dol go zá sát, egy ben az in téz mé -
nyek fe le lôs sé gé nek a fo ko zá sát és a mu lasz tá sok kal szem be ni szi -
go rúbb bün te té se ket ja va solt a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té riumnak.27

A je len tés meg kü lön böz te tett fi gyel met for dított azok ra a mû vész -
cso por tok ra, ame lyek tôl már korábban meg von ták a mû kö dé si
en ge délyt. A zug lói mû ve lô dé si ház ból 1971 ja nuár já ban el tá vo -
lí tott Kas sák Ház Stú dió és az 1971–1972 kö zöt ti idô szak ban há -
rom hely rôl is tá voz ni kény sze rült Orfeo-együttes ügye28 az itt -
hon is megélén kü lô al ter na tív szín há zi moz ga lom tisz tá zat lan
kér dé sei re, el sô sor ban a szak mai felügye let hiá nyos sá gai ra hív ta
fel a fi gyel met. 

Az al ter na tív tár su la tok kal szem be ni ad mi niszt ra tív in téz kedések
bel sô vi ták hoz ve zet tek. Rátki And rás, az MSZMP KB Tu do má -
nyos Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Osz tá lyá nak mun ka tár sa és Vi tányi
Iván, a Nép mû ve lé si In té zet igaz ga tó ja29 tak ti kai lag rossz lé pésnek
tar tot ták ezeknek a cso por toknak az el tá vo lí tá sát, és bü rok ra ti kus
megol dá sok he lyett meg fe le lô el lenôr zé sü ket ja vasol ták Aczélnak.30

„Az utób bi idô ben két »ügy« is ki pat tant az ama tôr szín ját szó együt te sek kö rül: elôbb
Ha lász Pé ter és együt te se, most pe dig az Orfeo-együt tes kap csán. Nem vol na azon -
ban he lyes, ha akár egyi ket, akár má si kat pusz tán ön ma guk ban vizs gál nánk. Ez eset -
ben ugyanis be szün tet het nénk mun ká ju kat, de érin tet le nül hagy nánk ma gát a je len -
sé get.”31

A kép zô mû vé sze tet felügye lô ál la mi- és párt szer vek a sa ját te rü le -
tü kön is ha son ló kö vet kez te tés re ju tot tak.

„Nem az el zár kó zás, prob lé má juk meg ke rü lé se, ha nem a ve lük va ló mér ték tar tó fog -
lal ko zás, a mû vé szi le he tô sé gek pon to sabb kör vo na la zá sa, meg fe le lô dif fe ren ciá lás
a jár ha tó út, az ál la mi szer vek szá má ra is.”32

Tá mo ga tás, tû rés, til tás – a ma ga tar tás 
mint esz té ti kai mér ce 

„A párt nak (és Aczélnak) iro da lom po li ti ká ja volt, kép zô mû vé szet-
po li ti ká ja nem volt” – ál la pít ja meg Ré vész Sán dor Aczél György -
rôl szóló mo nog rá fiá já ban.33 A kép zô mû vé szet irá nyí tását a leg -
tel je sebb bi zony ta lan ság jel le mez te, amely rész ben a hat va nas évek
vé gé re anak ro nisz ti kus sá vált felügye le ti rend szer el lent mon dá sai -
ból, rész ben pe dig a kor sze rû és a po li ti kai irány el vek tôl men tes
kri ti ka hiá nyá ból fa kadt. A hat va nas évek má so dik fe lé tôl Bu da -
pes ten és vi dé ken ug rás sze rûen meg sza po rod tak a hi va ta los cél ki -
tû zé sek kel nem konform új stí lus ten den ciák, tö rek vé sek és kiál -
lí tá sok. A leg fôbb cen zor sze re pét be töl tô Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus nak azon ban sem ap pa rá tu sa, sem vi lá gos szem pont -
rend sze re nem volt e mû vé sze ti er je dés fel fo gá sá ra és ke ze lé sé re.34

1956 ok tó be re után a szo cia lis ta rea liz mus irodalomközpontú
dokt rí ná ja elavult, a tar ta lom elem zés ha gyo má nyos mód sze reit a
kép zô mû vé szet ben (és a ze né ben stb.) pe dig amúgy sem le he tett
al kal maz ni. 

„A párt tá mo gat ja a kí sér le te zé se ket és az út ke re sé se ket, ha a mû vész az újat a szo -
cia liz mus eszmekörében ke re si. A párt az ilyen ese tek ben nem a meg szo kott for -
mákhoz, ha nem az esz mei mon da ni va lók hoz kí ván ra gasz kod ni. A párt nak azon ban
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35 A kor társ mû vé sze ti kiál lí tá sok 1972. évi ter ve. Kiál lí tás -
po li ti kánk, a kiál lí tá sok kal va ló fog lal ko zás el vi és gya kor la -
ti kér dé sei. MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e. 

36 Az ön költ sé ges kiál lí tá sok be ve ze té sé nek ter ve ze te.
MOL M–KS–288–36/1967/2. ô. e.

37 A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus, töb bek kö zött 1970. 
ja nuár 2-án kelt le ve lé ben, eluta sít ja Bak Im re, Fajó Já nos,
Hencze Ta más, Nádler Ist ván és Lan tos Fe renc mû csar no ki
kiál lí tá si ké rel mét, az zal az in dok kal, hogy kiál lí tá si anya guk
az ön költ sé ges ka te gó riá ba tar to zik, ezért csak a Fé nyes
Adolf Te rem ben mu tat ha tó be (Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek -
to rá tus, 8824/69.).

38 In ter jú Jovánovics Györggyel. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

39 Hajdu Ist ván: Csi ky Ti bor. Kép zô mû vé sze ti Alap 
Kiadó vál la la ta, Bu da pest, 1979, 16. o. 

40 In ter jú Bak Im ré vel. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

– és ez az út ke re sés bôl is kö vet ke zik – a szo cia lis ta mû vé szet kez de ti sza ka szá ban
nem áll hat nak ren del ke zé sé re vi tat ha tat lan esz té ti kai mér cék, még olya nok sem, mint
ami lye nek kel le tûnt mû vé szi kor sza kok vi rág ko rai ban ren del kez tek, ami kor is a mér -
cék – bár so ha sem vol tak vi tat ha tat la nok –, de sok kal egyér tel mûb bek vol tak, mint
je len leg. A párt a mû vész nek csu pán eti kai, el vi-esz mei, po li ti kai, egy szó val vi lág né -
ze ti ma ga tar tá sát mér he ti vi tat ha tat lan mér cé vel.”35

A kul túr po li ti kai cél ki tû zé sek kel össz hang ban ál ló, a nép ne ve lôi
kri té riu mok nak és a párt ve ze tés szem pont jai nak is meg fe le lô, ál -
la mi lag tá mo ga tott kiál lí tá sok és a pusz tán „szûk szak mai belügy -
nek te kint he tô és tár sa dal mi ér de ket nem je len tô” al ko tá sok szét -
vá lasz tá sá ra Aczél György 1967 ja nuár já ban ter jesz tet te fel az
Agi tá ciós és Pro pa gan da Bi zott ság nak az ön költ sé ges kiál lí tá sok
be ve ze té sé nek a ter ve ze tét.36 A „tûrt” ka te gó riá nak meg fe le lô in -
téz ménytí pus meg te rem té sé vel a kul tu rá lis kor mány zat im már le -
gá li san is el kü lö nít het te az el len fe leit, akik kiál lí tá sai kat vi dé ken
az er re ki je lölt he lye ken, Bu da pes ten pe dig a Fé nyes Adolf Terem -
ben ren dez het ték meg.37

„Az, hogy ön költ sé ges, azt je len ti, hogy a mû vé szek ma guk fi ze tik a meg hí vót, de pla -
ká tot nem nyom tat hat nak, nem ra gaszt hat ják ki nyil vá nos hely re és a szál lí tást és az
ôr zést is meg kell fi zet niük. Ak kor, a ha ta lom mal lo já lis kép zô mû vész min dent meg -
ka pott ké szen, és szá munk ra ab szurd nak tûnt, hogy a te rem bért, a szál lí tást, vagy a
ka ta ló gust ma gunk fi zes sük. […] Az ön költ sé ges kiál lí tá sok ka te gó riá já nak lét re ho -
zá sa már azt mu tat ta, nem tud ni, hogy miért, a po li ti kai és kul tu rá lis ha ta lom is komp -
ro misszum ra kény sze rült. Nyil ván be lát ták, hogy nem tud ják az em be re ket meg fe le -
lôen el lenôriz ni. Hiá ba vi gyáz nak a Mû csar nok, a Nem ze ti Ga lé ria és az Ernst Mú zeum
aj ta ja elôtt a cen zo rok, ha köz ben meg né hány fia tal em ber összeáll el lenôri zet le nül.
Mert ki gon dolt vol na ar ra, hogy a Deák Fe renc ut ca 10-ben, az alag so ri KISZ- klub ban
nem sram li ze ne vagy tánc ze ne lesz, ha nem egy szer csak az úgynevezett Ipar terv-kiál -
lí tás nyí lik meg.”38

A ka te go ri zá lás szak mai-kri ti kai szem pont jai azon ban to vább ra is
tisz tá zat la nok ma rad tak. „Az 1970–72 kö zött meg je lent elem zé -
sek zö me már nem for mai el len ve té sek kel tá madt, miu tán – Ró -
zsa Gyu la ki fe je zé sé vel – »az ál la mi lag en ge dé lye zett absztraktok«
idô köz ben fa lat kap hat tak a Mû csar nok ban. Az új di lem ma így
hang zott: avant gar diz mus vagy neoavant gar diz mus-e az, ami eze -
ken az obskurus kiál lí tá so kon lát ha tó? A kri ti kák pe dig ép pen itt
té ved tek, azaz ab ban, hogy di rekt mó don lát ha tó nak mi nô sí tet -
tek, jobb eset ben mód szer ként, rosszabb kor stí lus ként ér té kel tek
egy ma ga tar tás for mát.”39 A cen zú ra sze mély re sza bot tan mû kö -
dött, a mû vek ér té ke al ko tóik nak a ha ta lom hoz va ló lo ja li tá sa alap -
ján dôlt el. 

„Ne kem 1970-ben volt Kon koly Gyu lá val a Fé nyes Adolf Te rem ben egy ön költ sé ges
kiál lí tá som, ami azt je len tet te, hogy va la mi mi ni má lis te rem bért és a kü lön bö zô anyag -
költ sé ge ket, vi lá gí tást, egye be ket kel lett fi zet ni, ami ak kor va ló szí nû leg nem volt nagy
összeg, de in du ló mû vé szek szá má ra ki fi zet he tet len volt va ló já ban. Hossza dal mas le -
ve le zést foly tat tunk Kon koly Gyu la ba rá tom mal a Lek to rá tus sal, pró bál tuk megúsz ni
va la ho gyan a költ sé gek egy ré szét. Ugyanak kor tény leg nem volt sem mi fé le in dok,
szak mai in dok vég képp nem, de még po li ti kai in dok sem, hogy a mi kiál lí tá sunk miért
pont ön költ sé ges? Ép pen ak kor volt a Mû csar nok ban egy má sik kol lé ga ha son ló el -
vont mun kái ból egy kiál lí tás, amely vi szont tá mo ga tott volt.”40

Sa já tos el lent mon dás nak tûnt, hogy míg író bár ki le he tett, min -
den más mû vé sze ti ág gya kor lá sá hoz dip lo ma szük sé gel te tett,
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41 Az ama tô rök több sé gét egyál ta lán nem, vagy csak 
hosszas, megalá zó pro ce dú ra után vet ték fel a szak mai szer -
ve ze tek be, a Fia tal Kép zô mû vé szek Stú dió já ba, a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já ba és a Képzô- és Ipar mû -
vé szek Szö vet sé gé be. E je len ség nek más mû vé sze ti ágak ban
is ér zé kel he tôk vol tak az utó rez gé sei: „Fo lya ma tos, élô
konf lik tus volt azok kö zött az em be rek kö zött, akik nek a
múlt ja va la mi kép pen ezek hez a tí pu sú [al ter na tív/ama tôr]
szín há zi ak ciók hoz kö tô dött, il let ve azok kö zött, akik so ha az
élet ben ilyen nel nem fog lal koz tak. Szá muk ra a szín há zi kép -
zést a fô is ko la je len tet te.” (In ter jú Szikora Já nos sal, ké zi rat,
1998.)
42 A kor társ mû vé sze ti kiál lí tá sok 1972. évi ter ve. Kiál lí tás -
po li ti kánk, a kiál lí tá sok kal va ló fog lal ko zás el vi és gya kor la -
ti kér dé sei. MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e. 
43 A BM a már idé zett össze fog la ló ban is nyo ma té ko sít ja 
a mû kö dé si en ge dé lyek kiadá sá val kap cso lat ban a de cent ra -
li zált rend szer be ve ze té sét. 

44 Or mos Ti bor fel jegy zé se a Nép sza bad ság 1968. jú nius 9-i 
szá má ban meg je lent Visszauta sí tot tak és nem je lent ke zôk
kiál lí tá sa cí mû cik kel kap cso lat ban, 1968. jú nius 10. 
MOL M–KS–288–36/1968/1. ô. e. 

45 Or mos Ti bor le ve le Aczél György nek, 1972. áp ri lis 20. 
MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e.

46 Bereczky Lo ránd fel jegy zé se a kiál lí tá si és zsû ri po li ti ká -
ról, 1972. má jus 9. MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e.

amely az Alap-tag ság gal együtt „ipar en ge dély nek” is mi nô sült. Ez
az elv az ak ko ri ban igen te kin té lyes szá mú au to di dak ta mû vész
diszk ri mi ná lá sá hoz és szak mai el le he tet le ní té sé hez ve ze tett.41

A het ve nes évek ele jé re be bi zo nyo so dott, hogy az ön költ sé ges
kiál lí tá sok rend sze re nem tud ja be töl te ni a felada tát, 

„mert kép zô mû vé sze tünk ma már olyan sok ré tû, hogy nagy mér ték ben fennáll a szub -
jek tív íté let al ko tás ve szé lye. Mi vel itt több nyi re olyan tö rek vé sek rôl van szó, ame -
lyek ha tár ese tet je len te nek, az ön költ sé ges ka te gó riá ról igaz sá gos és egy sé ges szem -
pon tok alap ján dön te ni igen nagy ne héz sé gek be üt kö zik.”42

E vál sá gos hely zet ben Or mos Ti bor, a Lek to rá tus igaz ga tó ja, ab -
ban lát ta a megol dást, ha egy sze mé lyi fe le lôs ség he lyett de cent ra -
li zál ják a til tá si/en ge dé lye zé si fo lya ma tot, és a dön tés jo gát a he -
lyi szer vek hez de le gál ják.43 (Bu da pes ten ez a ke rü le ti ta ná cso kat,
vi dé ken pe dig a me gyei ta ná csok mû ve lô dés ügyi osz tá lyait je len -
tet te.) Or mos a hat va nas évek vé gén, a köz pon to sí tott zsû rirend -
szert bí rá ló cik kek kap csán hív ta fel elô ször a mi nisz té rium és a
MSZMP KB il le té ke sei nek fi gyel mét a Lek to rá tus gond jai ra,44

majd né hány év vel ké sôbb, 1972 áp ri li sá ban Aczél György nek ve -
tet te fel új ból ezt a kér dést. 

„Szük sé ges nek lát szik an nak át gon do lá sa, hogy a kép zô mû vé szet ben is job ban al -
kal maz kod junk a je lent ke zô tár sa dal mi kö ve tel mé nyek hez. Eh hez óha tat la nul szük -
ség van az irá nyí tás egész szer ve ze té nek fe lül vizs gá lá sá ra és […] átala kí tá sá ra […]
ha rész le tek ben egyetér tés is volt, az alap kon cep ció ban – ami a köz pon ti irá nyí tás
éssze rû átala kí tá sát il le ti – nem tu dunk megegyez ni. Sze rin tem pe dig ez a leg sür gô -
seb ben megol dan dó. Na gyon sok fe les le ges ter het vál lal ma gá ra a kor mány zat ak kor,
ami kor mindent egy sze mély, vagy egye sek dön té si jo gá vá tesz. Azon kí vül, hogy a té -
ve dé sek le he tô sé ge igen megnôl [sic!], meg foszt ja ma gát at tól, hogy csak a leg fon to -
sabb kér dé sek kéz ben tar tá sá val, egy nem di rekt ha tást gya ko rol jon a kép zô mû vé -
szet fej lô dé sé re. Akar va-a ka rat la nul min den, vagy a leg több kér dés ben ad mi niszt ra tív
dön té sek szü let nek.”45

Or mos nak 1972-ben nem volt si ke re de cent ra li zá láster vé vel, az
MSZMP KB-ban és a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium ban a kiál lí -
tá sok köz pon ti bí rá la tá nak és en ge dé lyez te té sé nek átala kí tá sá ra
még nem ta lál ták érett nek a hely ze tet. 

„…nyil ván va ló, hogy az ed di gi rend szer elér ke zett fej leszt he tô sé gé nek a ha tá rá hoz,
az irá nyí tás hoz új fel té te lek szük sé ge sek. […] A konk rét ja vas la tok kal csak az ál ta -
lá nos el vi dön tést kö ve tôen le het ér dem ben fog lal koz ni, an nak el le né re, hogy Or mos
elv társ le ve lé ben na gyon sok hasz nos gon do lat van. A kiál lí tás po li ti ka to váb bi ren -
de zé se bi zo nyos mér ték ben a zsû ri po li ti kai in téz ke dé sek függ vé nye is.”46

A de cent ra li zá lá si terv a zsû ri rend szer li be ra li zá lá sá nak lát sza tát
kel tet te, ám a szak mai dön tés át há rí tá sa a he lyi szer vek re drasztikus
lé pé sek hez ve ze tett, és fo koz ta a bí rá la ti rend szer te rü le tén elural -
ko dó káoszt. Szem ben az iro da lom mal, a vi zuá lis mû vé sze tek szin -
te sem mi fé le ka pasz ko dót nem nyújtottak az amúgy sem fel ké -
szült he lyi ká de rek nek, akik ele get akar tak ten ni az in kább til tás ra
kész köz pon ti el vá rá sok nak, ezt azon ban csakis ad mi niszt ra tív ér -
vek kel te het ték. Itt az egy sze rû, bü rok ra ti kus elv ér vé nye sült: 
a „jobb fél ni, mint megijed ni” el ve alap ján nyil ván na gyobb va -
ló szí nû ség gel bán ták meg az en ge dé lye zést, mint a be til tást. 

Or mos 1972 ta va szán a ká pol na tár la tok ügyé ben le ve let in -
té zett Gá dor End ré hez, a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô -

15



47
 61. sz. dok. 

48 Nép sza bad ság, 1968. jú nius 9.

49 Or mos Ti bor fel jegy zé se a Nép sza bad ság 1968. jú nius 9-i 
szá má ban meg je lent Visszauta sí tot tak és nem je lent ke zôk
kiál lí tá sa cí mû cik kel kap cso lat ban, 1968. jú nius 10. 
MOL M–KS–288–36/1968/1. ô. e. 

50 Or mos Ti bor fel jegy zé se a Nép sza bad ság 1968. jú nius 9-i 
szá má ban meg je lent Visszauta sí tot tak és nem je lent ke zôk
kiál lí tá sa cí mû cik kel kap cso lat ban, 1968. jú nius 10. 
MOL M–KS–288–36/1968/1. ô. e. 

mû vé sze ti osz tály ve ze tô jé hez.47 Eb ben a le vél ben nem ke ve sebb -
rôl van szó, mint a Lek to rá tus tel jes te he tet len sé gé rôl, de az is
ki de rül be lô le, hogy a ká pol na tár la tok ügye csak egy volt a sok
kö zül.

1973-ban a köz pont uta sí tot ta So mogy me gyét, hogy, úgy -
mond, sa ját ha tás kö ré ben szá mol ja fel a ká pol na kö rü li anar chiát.
A so mo gyiak elô ször Kö jál-szem pont tal „ér vel tek”, majd ami kor
Galántai megépí tet te az il lem he lyet, ak kor azt en ge dé lye zet len
épít ke zés nek mi nô sí tet ték. Ké sôbb be le szólt az ügy be a tûz ren dé -
szet is, vé gül pedig fel hasz nál ták a he lyi hí vôk val lá sos ér zé keny -
sé gét, mint ha az „ateis ta” ál lam val lá sú egy párt rend szer va la ha is
szí vén vi sel te vol na a hí vôk ér de keit. Ter mé sze te sen min den eset -
ben ürügy rôl volt szó. Az ot rom ba kam pány ban iga zi Ká dár-ko -
ri koa lí ció jött lét re, amely ben a Kö jál és a tûz ol tó ság mel lett meg -
ta lál ta he lyét a veszp ré mi megyés püspök, a köz pon ti párt lap
bel po li ti kai új ság író ja, a belügy né mely nyílt és tit kos mun ka tár -
sa és ter mé sze te sen az egy sze rû köz rend ôr is – vagyis, aki nem volt
el le nük, ve lük volt.

A re for me rek

A hat va nas évek vé gén, a mû vé sze ti közélet lát szó la gos li be ra li zá -
ló dá sá val, a zsû rirend szert bí rá ló bel sô szak mai vi ták a nyil vánosság
elé is ki ke rül tek. A Ma gyar Képzô- és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge
ál tal ren de zett XI. Ma gyar Kép zô mû vé sze ti Kiál lí tás (Nem ze ti
Tár lat) kap csán 1968 jú niu sá ban Ró zsa Gyu la és Vi tá nyi Iván Nép -
sza bad ság ban meg je lent kri ti kái ka var ták fel az in du la to kat. Vitá -
nyi Visszauta sí tot tak és nem je lent ke zôk kiál lí tá sa cí mû cik ké ben48

a kiál lí tás ról ön ként ki ma radt Bá lint End re, Gyarmathy Ti ha mér,
Kas sák La jos, Korniss De zsô, Martyn Fe renc és a ki zsû ri zett mû -
vé szek, Bencze Lász ló, Orosz Já nos és Papp Osz kár vé del mé ben
bí rál ta a leg fôbb cen zor sze re pét be töl tô Lek to rá tust. Or mos Tibor
Ró zsa és Vi tá nyi cik két anar chis ta plat for mú uszí tás nak, utób bit
„mar xis ta szí ne zet ben tet szel gô blöff nek” ti tu lál ta, amellyel sze -
rinte a szer zô „az elég szé les kör ben je lent ke zô, köz pon ti és ál la -
mi irá nyí tás el le ni erô ket tá mo gat ja”.49 Or mos en nek leg fôbb 
ve szé lyeit a Szö vet sé gen be lü li fe szült ség éle zé sé ben és a mû vész   -
tár sa da lom megosz tá sá ban lát ta. 

„Va jon mi nek kel le ne ítél ni Vi tá nyi cik két, ha nem zász ló bon tás nak, ami kor biz ta tást
ad a Kép zô mû vé szek Szö vet sé gé nek, és má sok nak, hogy bát ran üt köz tes sék az
egymás  sal szem ben ál ló irány za to kat? […] Bár a saj tó min dent meg tett és meg tesz
annak érde  ké ben, hogy tel je sen megin gas son és bi zony ta lan ná te gyen, mégis, fe le -
lôs ség gel me rem ál lí ta ni, hogy je len tôs mû ve ket, fi gye lem re mél tó al ko tá so kat sem -
mi lyen stílustö  rek vés bôl a XI. Kiál lí tá son a Bí rá ló Bi zott ság, il let ve a Lek to rá tus nem
uta sí tott el.”50

A Po li ti kai Bi zott ság dön té se nyo mán 1959-ben a mû vé sze ti
szövet sé gek ben is le zaj lot tak a tisz to ga tá sok. A Ma gyar Kép zô-
és Ipar mû vé szek Szö vet sé gé bôl is el tá vo lí tot ták a tag ság egy ré -
szét és öt ven szá za lék ra fel duz zasz tot ták a párt ta gok ará nyát. Ezek
a viszo nyok kon zer vá lód tak a hat va nas évek ben, ame lyet Né meth
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51 Beke Lász ló in ter jú ja Né meth La jos sal. In: Nagy Il di kó 
(szerk.): Hat va nas évek. Új tö rek vé sek a ma gyar kép zô mû -
vé szet ben (kiál lí tá si ka ta ló gus). Kiál lí tás a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé riá ban. 1991. áp ri lis 14–jú nius 30. Kép zô mû vé sze ti
Kiadó–Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria–Ludwig Mú zeum, Bu da pest,
1991, 193. o.

52 Beke Lász ló in ter jú ja Né meth La jos sal. In: Nagy Il di kó 
(szerk.): Hat va nas évek. Új tö rek vé sek a ma gyar kép zô mû -
vé szet ben (kiál lí tá si ka ta ló gus). Kiál lí tás a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé riá ban. 1991. áp ri lis 14–jú nius 30. Kép zô mû vé sze ti
Kiadó–Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria–Ludwig Mú zeum, Bu da pest,
1991, 193. o.
53 Breznay Jó zsef, fes tô (1916–).

54 A Ma gyar Kép zô mû vé szek Szö vet sé ge fes tô sza kosz tá lya 
1967. ja nuár 25-i ülé sé nek jegy zô köny ve. 
MOL M–KS–288–36/1967/9. ô. e. 

55 Uo.
56 Ga ram völ gyi Jó zsef, az MSZMP KB Mû vé szet po li ti kai 
Alosz tá lyá nak mun ka tár sa, Óvári Mik lós nak szó ló fel jegy zé -
sé ben a Breznay-féle prog ra mot a de mok ra tiz mus de ma góg
ki hasz ná lá sá nak ne ve zi, és a sza kosz tá lyi tit kárt az újon nan
fel vett non fi gu ra tív fes tôk tá mo ga tá sa, va la mint ér zel mi be -
fo lyá so lá sa miatt bí rál ja. Cseterki La jos, az MSZMP KB Tu do -
má nyos Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Osz tályát felügye lô 
KB-tit kár Ga ram völ gyi fel jegy zé sé hez hoz zá fû zi, hogy „Ezt a
kon cep ciót vissza kell uta sí ta ni. A har cot el le ne po li ti kai lag
kell fel ven ni, mert tö rek vé sük Breznay sza vai ban konk rét
plat form ban je lent ke zik. A vizs gá la tot sür gô sen el kell vé gez -
ni. Szük sé ges nek tar tom, hogy a sza kosz tály kom mu nis ta
tag jai val meg be szél jük ezt a hely ze tet. Breznayt a mi nisz té -
rium il le té kes ve ze tô je hivassa be, és vi lá gos uta sí tást ad jon
mun ká já hoz.” 1967. már cius 11., MOL
M–KS–288–36/1967/ 9. ô. e. 
57 A Fia tal Kép zô mû vé szek Stú dió já nak tör té ne té rôl Merhán
Or so lya írt egye te mi szak dol go za tot (ELTE Mû vé szet tör té net
Tan szék, 1995). En nek egy ré sze kö zöl ve: Aknai Ka ta -
lin–Merhán Or so lya: Bel sô zsû ri. A Fia tal Kép zô mû vé szek
Stú dió já nak tör té ne te 1958–1978. In: Knoll, Hans (szerk.): 
A má sodik nyil vá nos ság. XX. szá za di ma gyar mû vé szet. 
En cik lo pé dia Kiadó, Bu da pest, 2002, 200–227. o.
58 Bol gár Kál mán: Tíz éves a Fia tal Kép zô mû vé szek Stú dió ja. 
Mû vé szet, 1969/1, 14–18. o.
59 Az MSZMP KB Kul tu rá lis Osz tá lya az aláb bia kat je len tette
Aczél György nek: „A Stú dió ré gi ve ze tô sé gé nek a le vál tá sát
és az új, ideig le nes ve ze tô ség mun ká já nak a bein dí tá sát 
– ép pen ezért, mert vé gig gon dolt ak ció ként, terv sze rûen
tör tént – min den közéle ti za var nél kül si ke rült vég re haj ta -
ni.” MOL M–KS–288–366/1967/9. ô. e.; Egy má sik fel jegy -
zés bôl azt is meg tud hat juk, hogy „Au gusz tus 23-ra Bencsikék
össze hív ták a Stú dió el mé le ti ta ná csát. A belügyi je len tés
sze rint ezen az ülé sen akar ták a tag sá got demonstratíve fel -
szó lí ta ni, hogy lép je nek ki a Stú dió ból.” MOL
M–KS–288–366/1967/9. ô. e.

Lajos, fel te he tôen a ma ra dék öt ven szá za lék ra gon dol va, így jel -
le mez: 

„ha is mé tel ten meg pró bál koz tak a de mok ra ti kus ön ál ló ság gal, a kul túr po li ti ka eb ben
[ôket] megaka dá lyoz ta, és a párt ap pa rá tus ból ho zott ügy ve ze tô tit ká rok kor lát lan
ural ma a fe lül rôl irá nyí tott ká der po li ti kát ér vé nye sí tet te.”51

A kul tu rá lis irá nyí tás fé lel me nem volt alap ta lan. A szi go rú párt -
kont roll alatt mû kö dô kép zô mû vé sze ti szö vet sé gen be lül is felerô -
söd tek a pa ter na lis ta kul túr po li ti kát bí rá ló han gok, a Lek to rá tus
át szer ve zé sét és a zsû rirend szer új ra sza bá lyo zá sát sür ge tô kri ti kai
meg jegy zé sek. Az 1966-ban új jáala ku ló szö vet ség a Mû vé sze ti
Alap pal szem ben – amely a to váb biak ban már „nem gaz da sá gi ki -
szol gá ló szerv ként, ha nem fe lül rôl irá nyí tott kul túr po li ti kai ha ta -
lom ként mû kö dött”52 – ma ga sabb in téz ke dé sek foly tán el ve szí -
tet te azt az amúgy is in kább csak pa pí ron lé te zô jo gát, hogy a
kép zô mû vé szet irá nyí tó ja le gyen, és kénytelen-kel let len az ál la mi
in téz mé nye ket el lenôr zô szerv vé vált. A jog fosz tá st a Szövetség fes -
tô sza kosz tályának Breznay Jó zsef53 ve zet te új el nök sé ge – ame lyet
egyéb ként a tag ság a ko ráb bi gya kor lat tól el té rôen tit kos sza va zás -
sal vá lasz tott meg – éles kri ti ká val fo gad ta,54 szak mai lag pe dig az
avant gárd idô sebb nem ze dé ké hez tar to zó mû vé szek, töb bek kö -
zött Kas sák La jos, Korniss De zsô, Bá lint End re meg ké sett tag fel -
vé te lé vel kom pen zál ta.

A késôbbiekben a Breznay-féle el nök ség ál tal 1967 ja nuár já ban
meg fo gal ma zott – az MSZMP KB Mû vé szet po li ti kai Alosz tá lya
sze rint klikk ér de kek ál tal ve zé relt – új kon cep ciót55 is egyér tel -
mûen po li ti kai in do kok alap ján sö pör ték le az asz tal ról.56

A hat va nas évek má so dik fe lé ben a kép zô mû vé sze ti élet meg -
élén  kü lé se egy új ge ne rá ció meg je le né sé hez volt köt he tô. Tag jai
nem csu pán szem lé le ti-esz té ti kai né ze tei ket il le tôen kü lön böz tek
az ôket megelô zô nem ze dék tôl, ha nem közéle ti meg nyil vá nu lá -
saik ban is el té rô men ta li tást kép vi sel tek, je len tôs ré szü ket a kon -
szo li dá ciós idô szak be vált esz kö zei vel már alig ha le he tett fé ken tar -
ta ni. Va la mennyi mû vé sze ti ág ban meg nôtt a pá lya kez dô fia ta lok
szá ma. Ke vés volt kö zöt tük a párt tag, a KISZ pe dig in téz mé nyes
és anya gi le he tô sé gei el le né re sem tud ta po li ti kai orien tá ció ju kat
és tá mo ga tá su kat az el vá rá sok nak meg fe le lôen ered mé nye sen biz -
to sí ta ni. A Fia tal Kép zô mû vé szek Stú dió já nak 1964 vé gén meg -
vá lasz tott re formszel le mû ve ze tô sége, Bencsik Ist ván szob rász   -
mûvésszel az élen, a mû vé szi sza bad ság, az au to nóm szak mai
te vé keny ség vé del mé ben lé pett fel, és az El mé le ti Mun ka kö zös -
ség lét re ho zá sá val en nek esz té ti kai-szak mai alapjait is igye ke zett
meg te rem te ni.57 A „hi va ta los” szfé rá ban e rö vid éle tû, ám an nál
na gyobb hord ere jû át tö rés el sô ered mé nyét az 1966-os, Ernst
Múzeum-beli Stú dió-kiál lí tás jel lem zi a leg szem lé le te seb ben,
amely nek át gon dolt kon cep ció ja elô ször mu tat ta be a ré giek mel -
lett a legújabb stí lus tö rek vé se ket. „Lé nye gé ben re formmozga lom
in dult út já ra, amely túl lép te az 1966-os el mé le ti kon fe renciá val
és a Stú dió ’66 cí mû kiál lí tás sal a szer ve zet ke re teit.”58 Bár a Ben -
csik-féle re for mer ve ze tô sé get meg buk tat ták,59 az egy re szé le sebb 
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60 A ki fe je zést, amely itt a hat va nas-het ve nes évek
undergroundjára vo nat ko zik, Ko zák Gyu lá tól köl csö nöz tem. 

61 Andrási Gá bor: A Zug lói Kör (1958–1968). Ars Hungarica, 
1991/1, 47–64. o.

62 Szász Ist ván, publicista, újságíró.

63 Tör vény te len Mus kát li. Élet ké pek a hat va nas évek bôl I–III.,
MTV, 1995, ren de zô: Kis fa lu dy And rás.

64 Töb bek kö zött az Új tö rek vé sek ’66, MALÉV KISZ Klub 
(a kiál lí tást a Lek to rá tus be til tot ta); a Zug lói Kör tár la ta az
Ady End re Mû ve lô dé si Ott hon ban, 1966; az 1968-as és 1969-
es Ipar terv-kiál lí tás, Ipar terv Vál la lat Deák Fe renc ut cai
szék há za; Prog resszív tö rek vé sû (fia tal) fes tôk és szob rá -
szok tár la ta az an gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve lô dé si Ház ban;
Az idô sebb és a fia ta labb ge ne rá ció kiál lí tá sa, 1968, Mû sza ki
Egye tem Vá sár he lyi Kol lé giu ma; és az 1969-ben a Kas sák
Mû ve lô dé si Ház ban meg nyí ló Szürenon-kiál lí tás. 

kör ben je lent ke zô prog resszív tö rek vé sek nek már nem le he tett út -
ját áll ni. 

A „ka ta kom ba mû vé szek” 60

A hi va ta los mû vé sze ti élet bôl ki szo rult, vagy az ab ban részt ven -
ni nem kí vá nó mû vé szek már az öt ve nes évek vé gé tôl szór vá nyos
szer ve zô dé sek for má já ban dol goz ták ki túlélé si tech ni ká ju kat: vagy
ba rá ti kö rök for má já ban, vagy ak ció ról ak ció ra szer ve zôd tek. 
Az öt ve nes évek vé gé tôl ön kép zô kör for má já ban mû kö dô, utóbb
a szak iro da lom ban Zug lói Kör né ven em le ge tett mû vész cso port61

vissza nyúlt a sut ba do bott ha gyo má nyok hoz, új ra fel fe dez te a nyil -
vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tet len, in dex re tett iro dal mat, a koa -
lí ciós idô szak ban mû kö dô Eu ró pai Is ko lát és a ko rai avant gár dot.
A hatvanas évek ele jé tôl a bu da pes ti presszók né hány év alatt a
non kon for mis ta kul tú ra élet te ré vé vál tak. Ilyen hely szín volt töb -
bek kö zött a Vá ci ut cai Mus kát li, vagy az Épí tész Pin cé ben mû -
kö dô Vi gí lia asz tal tár sa ság, amely ké sôbb a Bel vá ro si, majd a Hun -
gá ria ká vé ház ba, utóbb pe dig a Réz ka kas ba tet te át szék he lyét.
A Kárpátia ét te rem, a Nár cisz presszó és a Lu xor ká vé ház a kon -
szo li dá ló dó dik ta tú ra or szá gá ban egy szer re vol tak az idô sebb és a
fia ta labb ko rosz tály gyü le ke zô he lyei, az underground kul tú ra és
a po li ti kai el lenál lás szim bó lu mai. A Mus kát li presszó sa já tos at -
mosz fé rá ját a leg ta lá lób ban Szász Ist ván62 jel le mez te: „Ez ma ga
volt a Cartier La tin, a Sor bonne, egy szer re volt csa jo zó hely és Tu -
do má nyos Aka dé mia.”63 A sok fé le irány ból és kü lön fé le tár sa dal -
mi ré teg bôl ér ke zôk kö zös nyel ve ze tét el sô sor ban nem a tu da tos
po li ti kai lá za dás, ha nem az azo nos szel le mi él mény for rás ala kította.
A kül föld rôl las san ként be szi vár gó mo dern szé pi ro da lom, a francia
újhullám film jei, a len gyel fil mek, a fran cia eg zisz ten cia lis ta fi lo -
zó fia nagy mes te rei, Sartre és Ca mus mû vei, a legújabb tö rek véseket
kép vi se lô kép zô mû vé szet, ze ne és szín ház orien tál ták el sôd le ge sen
a negy ve nes évek ben szü le tett ge ne rá ció sze mé lyi ség fej lô dé sét.
Mindez elôbb-u tóbb ko he rens sé vált az élet for má val, a ge ril la-lét
össze té veszt he tet len jel ké pei vel és meg nyil vá nu lá sai val. 

A la ká sok ban mû kö dô sza lo nok az idô sebb és a fia ta labb ge ne -
rá ció szel le mi me ne dé kei vol tak. Kö zü lük a legis mer teb bek kö zé
tar to zott Petrigalla Pál Vé cse y ut cai la ká sa, ahol al kal mi, zárt kö -
rû tár la to kat, iro dal mi és ze nei es te ket ren dez tek; az Eu ró pai Is -
ko la egyes tag jait és a hoz zá juk kö tô dô fia ta lo kat be fo ga dó
„Rottenbilleráj”, Bá lint End re, Jakovits Jó zsef, Vaj da Jú lia Rot -
ten bil ler ut cai la ká sa, vagy Er dély Mik lós és Sze nes Zsu zsa Vi rág -
árok ut cai há za. A hat va nas évek má so dik fe lé tôl azon ban egy re
fon to sab bá vált a nyil vá nos fel lé pés, a szak mai mû he lyek kiala kí -
tá sá nak az igé nye. A kü lön bö zô tö rek vé se ket kép vi se lô mû vé szek
mintegy véd- és dac szö vet ség ként lép tek fel a pe ri fe riá lis he lye -
ken, klu bok ban, mû ve lô dé si há zak ban meg ren de zett egyé ni és
cso por tos kiál lí tá sai kon,64 ame lyek tá jé ko zó dá si pon to kat je len -
tet tek a kö zön ség szá má ra. Mindezek mel lett nem fe led kez he tünk
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65 György Pé ter: Az el süllyedt szi get. Kép zô mû vé sze ti Kiadó, 
Bu da pest, 1992, 7. o. 

66 Uo.

67 Szémann Bé la: Egy le gen da vé ge a Kék ká pol ná ban. Mû vé -
szet, 1975/10, 20. o. 1974-ben a Szö vet ség Va das Jó zse fet
kér te fel a Kék kápolna-beli kiál lí tá sok meg szer ve zé sé re.

68 György Pé ter, i. m., 28. o.

69 Perneczky Gé za: Ada lé kok a ba la ton bog lá ri ká pol na tár la-
tok lét re jöt té hez. Soft Geometry, Köln, 1996., 9. o. (Ezúton
szeretnék kö szö ne tet mondani a szer zô nek, hogy le he tô vé
tet te mû ve fel hasz ná lá sát. S. E.)

meg a hat va nas évek má so dik fe lé nek a cen zú ra ál tal ab ovo dest -
ruk tív nak mi nô sí tett je len sé gei rôl, Szentjóby Ta más és Er dély
Mik lós te vé keny sé gé rôl sem.

Az új ra „el lo pott pil la nat” 

A ká pol na tár la tok fel szá mo lá sá nak okait az avant gárd cso por to -
su lá sok ter mé szet raj zá ban és tár sa dal mi megíté lés ben kell ke res -
nünk. E kér dést, a két há bo rú kö zöt ti idô szak ra vo nat ko zóan,
György Pé ter fo gal maz ta meg ta lán a legér zék le te seb ben. Esze rint
az avant gárd, iden ti tá sá nak meg te rem té se so rán, ter mé sze té bôl
faka dóan ön kén tes ala pon ha tá ro ló dik el a nagy kul tu rá lis in téz -
mény rend sze rek tôl.65 „A szem ben ál lás ugyanis ek kor még a
kultúra ke re tein be lül zaj lik, te hát a mû vé szet- és iro da lomtörténet
kategóriarendszerén be lül, szem ben a har min cas évek Né metor -
szá gá nak, Szov jetunió já nak, vagy a Hor thy-rend szer nek a gya kor -
la tá val, és kü lö nös képp az 1948 után itt hon tör tén tek kel; e »vi ta«
és el lenál lás már a po li ti ka és bün te tô jog ka te gó riái kö zött
történik.”66

A ká pol na tár la tok erô sza kos és nem mû vé szi in do kok ra hi vat -
ko zó, ugyanak kor nyílt, vagy hall ga tó la gos szak mai asszisz ten ciával
tör té nô szét ve ré se a Bog lá ron meg je le nô mû vek el fo gu lat lan
megíté lé sét is meg ne he zí tet te. A mû vé szet tör té né szek és kri ti kusok,
a boglári mû vész tár sa da lom vé le mé nye ma is megosz lik a ká pol -
na tár la tok mû vé szi szín vo na lát il le tôen, de több sé gük az ese mé -
nye ket a Bog lár-le gen dá rium függ vé nyé ben ér té ke li. Az 1974-tôl
„ál la mo sí tott” ká pol na tár la tok prog ram já nak kiala kí tá sá ban hi va -
ta lo san is köz re mû kö dô Va das Jó zsef egy 1975-ben ké szült in ter -
jú ban így nyi lat ko zott: 

„Az igaz ság ugyanis az – a le gen dá val szem ben –, hogy a Galántai-féle kiál lí tá sok
saj nos nem vol tak mû vé szet tör té ne ti je len tô sé gûek. In kább kö ze pe sek vol tak: a né -
hány jó mû el ve szett a kö zép sze rû, fel szí ne sen avant gárd vagy ép pen di let táns mun -
kák ten ge ré ben. A ká pol na épp azért lett nép sze rû, mert Galántai min den fé le, akár a
leg szél sô sé ge sebb kí sér le tek nek is he lyet adott.”67

György Pé ter, a már em lí tett cik ké ben, Bog lárt „a há bo rú utá ni
magyar mû vé szet egyik kiemel ke dô fon tos sá gú szín he lyé nek” tart -
ja,68 Perneczky Gé za pe dig így vé le ke dik: „Ne héz az ilyen mí to -
szok nyo má sá nak el lenáll ni, és tu laj don kép pen csak ak kor le het -
sé ges a va ló sá gos hely ze tet hely reál lí tó és az ár nyal tabb ér ték íté le tet
is megen ge dô re ví zió, ami kor már meg szûnt az a szo ron ga tó hely -
zet, ami ben a mí to szok meg szü let tek és olyan nél kü löz he tet len -
nek bi zo nyul tak.”69

A ká pol na tár la tok idô ben leg kö ze leb bi tör té ne ti pár hu za ma az
Eu ró pai Is ko la lét re jöt té ben, bel sô átala ku lá sá ban és vég ki fej le té -
ben fe dez he tô fel. Bár a há bo rú után feléle dô prog resszív tö rek vé -
sek új plat form ja egy re mény tel je sebb po li ti kai kö zeg ben fo gal ma -
zó dott meg – hi szen a koa lí ciós idôk sza ba dabb lég kö re a mû vé szet
kö ze gé re is ki ha tó de mok ra ti kus be ren dez ke dés ígé re tét hor doz ta
ma gá ban –, a szán dé kok, a cso port szel lem kez de ti össze tar tó ereje,
majd struk tu rá ló dá sa, tár sa dal mi fo gad ta tá sa és vég ki fej le te te kinte -

19



70 For gács Éva: Az el lo pott pil la nat. Je len kor Kiadó, 1994, 
288. o.

71 Lásd ez zel kap cso lat ban Galántai György je len kö tet ben 
kö zölt írá sát. 

72 In ter jú Szemadám Györggyel, ké zi rat, 1998.

73 Galántai György–Klaniczay Jú lia (szerk.): Galántai. 
Élet mun kák 1968–1993. Artpool–En cik lo pé dia Kiadó, 
Bu da pest, 1996, 299. o. 

té ben mégis sok pár hu za mot mu tat. Mind ket tô meg szü le té sét egy
olyan hely zet in do kol ta, amely ben a kü lön bö zô szán dé kok és elkép -
ze lé sek egy adott tör té nel mi pil la nat ban tör vény sze rûen ta lál koz -
tak, és tör vény sze rûen hul lot tak el. Az Eu ró pai Is ko lá hoz ha son -
lóan a ká pol na tár la tok kap csán sem be szél he tünk stí lus azo nos ság ról,
sôt, egy sé ges szel le mi sé gû is ko lá ról sem, sok kal in kább a mû vé szek
sors kö zös sé gé rôl, akik a tör té nel mi „kény szer” dik tál ta hely zet ben
ké pe sek vol tak együtt mû köd ni a nyi tott ság és a mû vé szi au to nó -
mia je gyé ben. De míg az Eu ró pai Is ko la egy kul túr po li ti kai vá -
kuum ban mû köd he tett, ad dig a ká pol na mû vé szei egy dik ta tó ri -
kus idô szak ban te rem tet ték meg a ma guk sza bad ság te rü le tét. 

A ká pol na tár la tok kap csán is fel sej lik az, az avant gárd tör té ne -
té ben vissza té rô je len ség, amely rôl For gács Éva így ír az Eu ró pai
Is ko lá ról szó ló ta nul má nyá ban: „Egy mû szól hat és szól év szá za -
dok kal ké sôbb élô em be rek hez és más kul tú rák hoz is, de el sôd le -
ges je len té se, mon da ni va ló ja egy bi zo nyos pil la nat hoz, ki mon dá -
sá nak, meg szü le té sé nek pil la na tá hoz kö tô dik, s ha ezt a pil la na tot
el lop ják tô le, az so ha töb bé nem ad ha tó vissza. S ez zel nem csak a
mû je len té sé nek egyik, ta lán leg fon to sabb ré te ge vész el: a kul tú -
ra nem csak egy mû vet ve szít el, ha nem a ha tá sá ra lét re jö he tô mû -
vek, mû együt te sek egész so rát, egy je len lét tel jes gaz dag sá gát.”70

A kez de tek

A haj da ni részt ve vôk kö ré ben a leg vi ta tot tabb kér dé sek a ká pol -
na tár la tok in du lá sá val, az úgynevezett al ko tó cso port tal és a fô szer -
ve zôk sze mé lyé vel kap cso la to sak. Galántai sze rint ez a cso port
deklaratíve nem lé te zett, ha nem egy füg get le nül szer ve zô dô tár -
sa ság volt.71 Má sok az el len ke zô vé le ményt kép vi se lik: 

„Lét re jött egy na gyon óva tos pró bál ko zás az ön ál ló, zsû ri zet len kiál lí tá si le he tô sé -
gek lét re ho zá sá ra. Iz ga lom mal töl tött el ben nün ket, hogy egy meg le he tô sen pi ci tér -
ben egyéb ként, egy ká pol ná ban, egy szak rá lis tér ben be le het mu tat ni olyan avant -
gárd ügye ket, ame lyek nem rom bol ják le a hely au rá ját. És eb ben na gyon sok társ ra
ta lál tak a szer ve zôk. A szer ve zô ket azért mon dom olyan el mo só dot tan, mert máig vi -
ták van nak afe lôl, hogy Galántai György egysze mély ben ta lál ta-e így ki ezt a tör té ne -
tet, vagy pe dig má sok is se gí tet tek ben ne. Az én em lé keim sze rint ak kor, ami kor én
be kap cso lód tam, ez már 1971-re te he tô, ak kor Csáji At ti la volt egyér tel mûen az, aki
a prog ra mot, ha nem is ön ma ga ala kí tot ta ki, de va la mi lyen mó don ôt lát tam ve ze tô
sze mé lyi ség nek, aki kö rül össze gyûlt egy mû vész csa pat.”72

Galántai 1967-ben fes tô–ta nár sza kon fe jez te be fô is ko lai ta nul -
má nyait. Pá lya kez dô ként, sok fia tal mû vész tár sá hoz ha son lóan, ô
is azon az úton in dult el, amely a kor szak ban a mû vé szi ér vé nye -
sü lés ha gyo má nyos for mái fe lé ve ze tett. A fô is ko la után au to ma -
ti ku san tag ja lett a Mû vé sze ti Alap nak és a Fia tal Kép zô mû vé szek
Stú dió já nak. Sza bad fog lal ko zá sú mû vész ként kí vánt él ni, meg él -
he té sét pe dig al kal ma zott gra fi kus ként akar ta biz to sí ta ni.73 A ro -
mos épü let hasz no sí tá sát te kint ve el sô pil la nat ra ter mé sze tes nek
tûnt te hát, hogy a ká pol nát mint nyá ri kiál lí tó he lyet kol lé gái val,
el sô sor ban a Stú dió mû vé szei vel ossza meg. A Stú dió azon ban el -
zár kó zott az aján lat tól, s ezért Galántai más part ne rek után né -
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74
 5. dok.

75 Ma gyar Jó zsef – aki nek ek ko ri ban nem volt la ká sa – 
Galántaival együtt dísz le te zô ként dol go zott a Ma gyar Te le ví -
zió ban. Galántai felaján lot ta ne ki, hogy a ta ta ro zá si mun kák
fe jé ben egész nyá ron a ká pol ná ban lak hat. 

76 Töb bek kö zött: 1969-ben a Prog resszív tö rek vé sû (fia tal) 
fes tôk és szob rá szok kiál lí tá sa az an gyal föl di Jó zsef At ti la
Mû ve lô dé si Ház ban; 1970–1972: a ma gyar avant gárd len -
gyelor szá gi és ju go szlá viai be mu tat ko zá sai.
77 „Ham vas nemcsak von zó dott a nonfigurációhoz, ha nem 
szel le mi megala po zá sá ban is se gít sé günk re volt. Az ideo ló -
gián túl ké pi ér zé keny sé ge ha té kony kri ti kus sá vál toz tat ta.
[…] Fon tos nak tar tot ta, hogy kö ves se kiál lí tá sain kat […].
Hoz zá se gí tett ben nün ket ah hoz, hogy az el zárt ság ne héz ide -
jén meg ke mé nyed jen a ge rin cünk, s dif fe ren ciá lód jon az
agyunk.” Csáji At ti la Ham vas Bé lá ról, 1981. In: Bos nyák Sán -
dor: Ham vas Bé la nyo má ban (ké zi rat); Do ku men tu mok a
Szürenon és ki su gár zá sa cí mû ta nul mány hoz, összeál lí tot ta:
Me zei Ot tó, Ars Hungarica, 1991/1, 116–117. (A té má ról lásd
még: Andrási Gá bor: A Zug lói Kör. Ars Hungarica, 1991/1,
50–51. o.)
78 A Kas sák Mû ve lô dé si Ott hon ban 1969-ben meg ren de zett
Szürenon-kiál lí tás részt ve vôi Bocz Gyu la, Csáji At ti la,
Csutoros Sán dor, Haraszty Ist ván, Ha ris Lász ló, Ilyés Ist ván,
Karátson Gá bor, Lan tos Fe renc, Papp Osz kár, Pauer Gyu la,
Prutkay Pé ter, Türk Pé ter és Ve ress Pál vol tak. 
79 A kul túr po li ti ka a mû vész tár sa dal mat két nagy kaszt ra
osz tot ta: hi va tá so sok ra és ama tô rök re. Az utób bia kat szin te
min den té ren diszk ri mi nál ták, és érez tet ték ve lük, hogy nem
egyen ran gú tár saik a fô is ko lát vég zet tek nek. Kiállítási le he -
tô sé geik is sok kal korlátozottabbak vol tak, mint hi va tá sos
tár sai ké. 
80 In ter jú Csáji At ti lá val, ké zi rat, 1998.

81 In ter jú Csáji At ti lá val. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

82 Ba logh Fe renc köl tôt az öt ve nes évek ben, gim na zis ta ként,
til tott ha tár át lé pés miatt ítél ték el. 1956-ban sza ba dult, majd
a for ra da lom után is mét bör tön ben ült 1959-es sza ba du lá -
sáig. Mol nár V. Jó zsef az 1956-ot kö ve tô meg tor lá sok ide jén
ke rült bör tön be. Mint az ELTE Böl csész ka rá nak egyik diák -
bizott sá gi ve ze tô jét, és a no vem ber 4-e után in du ló Ok tó ber
Hu szon har ma di ka cí mû új ság szer zô jét ítél ték bör tön re,
ahon nan 1960-ban sza ba dult.

83 Perneczky, i. m. 

zett. A hely be li ka to li kus egy ház köz ség gel kö tött szer zô dés ben a
ká pol na „mû vé szi szín vo na lú”74 re no vá lá sá ra vál lalt kö te le zett sé -
get, amely hez üres zseb bel, de an nál na gyobb lel ke se dés sel hoz zá
is kez dett. Az el ha nya golt és ro mos épü let hely reál lí tá sa azon ban
túl nagy feladat volt ah hoz, hogy egye dül meg tu dott vol na bir -
kóz ni ve le. Eb ben kez det ben Ma gyar Jó zsef gra fi kus,75 va la mint
sa ját szü lei vol tak a se gít sé gé re. Galántai szü lei, le he tô sé geik hez
mér ten, anya gi lag vagy egyéb mó don több ször is tá mo gat ták fiu -
kat a ká pol ná val kap cso la tos ter vei ben. 

Galántait Ma gyar Jó zsef is mer tet te össze Csáji At ti lá val, aki a
hat va nas évek má so dik fe lé tôl ak tí van köz re mû kö dött a kul túr -
po li ti ka ál tal mar gó ra szo rí tott mû vé szek meg moz du lá sai ban, kiál -
lí tá so kat szer ve zett itt hon és kül föl dön.76 Sze mé lyes kap cso la to -
kat ápolt a klasszi kus avant gárd idô sebb ge ne rá ció já nak tag jai val
és mû vé sze ti teo re ti ku sai val, köz tük Me zei Ár pád dal és Ham vas
Bé lá val.77 Lét re ho zó ja volt az Ipar terv mel lett a Szürenon-cso -
port nak is.78 Csáji más utat járt be, mint Galántai, és sok kal kö -
ze lebb állt ah hoz az igen né pes tá bor hoz, akik „kí vül rôl”, au to di -
dak ta ként ke rül tek kö zel a mû vé szet hez.79

Csáji azt ja va sol ta Galántainak, hogy el sô sor ban azok nak a mû -
vé szek nek te remt sen kiál lí tá si le he tô sé get, akik nek egyéb ként erre
nemigen volt mód juk. Mindemel lett olyan, a ká pol na mû kö dését
szel le mi leg is meg ha tá ro zó tár sa ság lét re ho zá sát in dít vá nyoz ta,
amely ugyanak kor fi zi kai ere jé vel is hoz zá já rul hatott a ká pol na
rend be ho za ta lá hoz.80

„Gyu ri a kez det kez de tén nem tu dott ve le [a ká pol ná val] mit kez de ni. Olyan tí pus volt,
aki kö zös sé get pró bált te rem te ni, szer vez ni, ala kí ta ni, és igye ke zett ezt a le he tô séget
kü lön bö zô he lye ken felaján la ni, töb bek kö zött pél dául a KISZ- bi zott sá gon és a Fia tal
Kép zô mû vé szek Stú dió já ban. Nos, egyi ket sem ér de kel te a do log. Gyu ri ak kor ke rült
kap cso lat ba ve lem, és én azt aján lot tam ne ki, hogy ne eze ket a he lye ket ke res se, hiszen
a Stú dió nak le he tô sé ge van ar ra, hogy mond juk az Ernst Mú zeum ban kiál lít son. Azonban
van nak rend kí vül kva li tá sos tár sa sá gok, ame lyek nek ugyanak kor szin te sem mi lyen,
vagy csak mi ni má lis kiál lí tá si le he tô sé geik van nak. Te hát lé te zik Ma gyaror szá gon egy
underground mû vé szet, amit ô ak ko ri ban nem na gyon is mert. Ak kor ke rült ki a fô is -
ko lá ról, és az avant gárd dal kap cso lat ban is leg fel jebb csak a ka cér ko dá sig ju tott el.”81

A „ká pol na tár la tok al ko tó cso port ja” el ne ve zés a kez de ti pro pa gan -
daa nya go kon je lent meg elô ször. Tag jai, a részt ve vôk visszaem lé ke -
zé sei, a ko ra be li meg hí vók és ka ta ló gu sok ta nú sá ga sze rint, Ba logh
Fe renc köl tô, Csáji At ti la fes tô, Galántai György gra fi kus, Ha ris
Lász ló fo tós, Ma gyar Jó zsef gra fi kus, Mol nár V. Jó zsef festô és Tóth
Jó zsef kar nagy vol tak. Szer ve zô dé sük kez det ben vé let len sze rûen, in -
kább ba rá ti szá la kon ke resz tül ala kult. Mû vé szi el kép ze lé sei ket il le -
tôen nagy já ból egy sé ges, vi lág né ze ti ho va tar to zá su kat és fog lal ko -
zá su kat te kint ve azon ban he te ro gén kör rôl van szó, amely nek tag jai
rész ben ko ráb bi po li ti kai sze rep lé sük,82 részben a hi va ta lo san nem
tá mo ga tott szel le mi vo nu la tok hoz va ló kö tô dé sük miatt vál tak el -
szi ge telt té. Ar ra, hogy lé te zett-e az al ko tó cso port, és mi lyen sze re -
pet ját szott a tár la tok tör té ne té ben, Perneczky Gé za az Ada lé kok a
ba la ton bog lá ri ká pol na tár la tok lét re jöt té hez cí mû, ma gán kiadá sú, a
nyil vá nos ság szá má ra zá rol ta tott, a „mû vé szet tör té ne ti ku ta tást szol -
gá ló” összeál lí tá sá ban83 igye ke zett fényt de rí te ni. Perneczky, a Haris
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84 Bal kon, 1996/1–2, 5–22. o. 

85 Perneczky, i. m., 5. o. 

86 Perneczky a két „is ko lán” az Ipar ter vet és a 
Szürenont ér ti. 

87 Me zei, i. m., 67. o. 

88
 91., 92. kép.

89 Perneczky, i. m., 7–8. o.

90 Papp Osz kár (1925) az öt ve nes évek ben mû vész ként 
vissza vo nul tan élt, és 1975-ig fal kép-res tau rá tor ként dol go -
zott. 

Lász ló fo tói val il luszt rált ok nyo mo zó fü ze tecs ké jé ben, visszaem lé -
ke zé se ket gyûj tött be a cso port tag jai tól, Csáji At ti lá tól és Ha ris
Lász ló tól, va la mint Pauer Gyu lá tól és Szemadám György tôl. Utób -
biak nem annyi ra a boglári, mint in kább a kér dé ses idô szak egyéb
mû vé sze ti ese mé nyei rôl szá mol tak be. A mû vé szek visszaem lé ke zé -
seit kom men tá ló Perneczky – töb bek kö zött – a ko ra be li ese mé -
nyek ada tai nak pon tat lan sá gá ra és a do ku men tu mok hiá nyá ra hív -
ta fel a fi gyel met. Ma már tud juk, hogy a ká pol na tár la tok a het ve nes
évek do ku men tu mok ban egyik leg gaz da gabb ese mény so ro za ta, leg -
fel jebb a fel dol go zás ko ráb bi stá diu má ban ke vés bé nyíl ha tott mód
a té nyek ala pos és kö rül te kin tô tisz tá zá sá ra.

Perneczkynek a ká pol na tár la tok al ko tó cso port já val kap cso la -
tos kér dés fel ve té se a kilencvenes évek ben a Pro duk ti vi tás ra ítél ve?
Az Ipar terv-cso port és ami utá na kö vet ke zett Ma gyaror szá gon cí mû84

két ré szes írá sa kap csán me rült fel. A szer zô ter je del mes kro no ló -
giát csa tolt cik ké hez, s en nek a boglári tár la tok in du lá sá val és az
al ko tó cso port tal kap cso la tos passzu sát Galántai több pon ton ki -
fo gá sol ta.85 Perneczky, mi köz ben a ká pol na tár la tok „szer zô sé gét”
igyek szik tisz tá ba ten ni, a kor szak tör té ne té nek egy rend kí vül iz -
gal mas, ám a kép zô mû vé szet vo nat ko zá sá ban ke vés sé is mert ele -
mé re vi lá gít rá, ame lyet ô két „is ko la” küz del me ként ne vez meg.86

Az el sô év ben a boglári al ko tó cso port tag jai a Szürenon idô sebb
és fia ta labb nem ze dé ké vel és a hoz zá juk szel le mi leg kö zel ál ló mû -
vé szek kel ren dez ték meg kö zös kiál lí tá sai kat. „A Szürenon mag -
vát olyan mun kák ké pez ték, ame lyek a kö zép-ke let-eu ró pai ha -
gyo má nyok ból nôt tek ki, és a »ke let- eu ró pai lét in ten zív átélé sé bôl
szü let tek«, és va la mi sa já tos színt hor doz tak.”87

A Szürenon jel leg ze tes sé gei nek el mé le ti meg fo gal ma zá sa és ma -
ga az el ne ve zés is Csáji At ti lá tól ered. A szür rea liz must és a non -
figu rá ciót öt vö zô, de a szür rea liz must egy kor sze rû szem lé let je -
gyé ben meg ha lad ni kí vá nó prog ram nem csu pán az egyet len,
hi va ta lo san mo dern nek elis mert irány zat, a poszt imp resszio niz -
mus el le né ben lé pett fel, ha nem – mint aho gyan ezt ôk ál lít ják –
a nyu ga ti „di vat irány za tok kal” szem ben is igye ke zett tá vol sá got
tar ta ni. „Az ezoterikára va ló uta lá sok, […] vagy Ba logh Fe renc
költô és fi lo zó fus köz re mû kö dé se, aki ta lán a Hamvas-féle tra dí -
ciók kal is kap cso lat ba hoz ha tó, va la mint Rónay meg nyi tó ja88 és
Weö re sék nek a ká pol na mû so rá ban va ló sze rep lé se, de még sok -
kal inkább an nak a faj ta lí rai abszt rak ció nak a hang sú lyo zott je -
len lé te, amit Csáji Attila és ba rá tai kép vi sel tek, nos, mindez még
az Eu ró pai Is ko la er köl csi ki su gár zá sá ról vall. Ami persze egyúttal
a pá ri zsi is ko la esz méi nek és stílusának a kö zel sé gét is je len ti.”89

A ká pol na tár la tok el sô cso por tos kiál lí tá sán a „fé nyes szel lôk”
nem ze dé ké hez tar to zó De me ter Ist ván és Papp Osz kár90 is sze re -
pelt, utób bi az öt ve nes évek tôl Kál lai Er nô és Ham vas Bé la szel -
le mé ben ala kí tot ta ki abszt rakt-szür rea lis ta fes té sze tét, és ez zel pár -
hu za mos el mé le ti mun kás sá gát. De me ter Ist ván lel kész, író és
kép zô mû vész mû vé szet szer ve zô te vé keny sé ge sok te kin tet ben
hason lí tott Galántai te vé keny sé gé hez. Szol gá la ti he lyén, Sa jó szent -
pé te ren, 1959-tôl 1977-ben be kö vet ke zett ha lá láig, a mo dern kato -
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91 Jávori Bé la: Ká pol na tár lat, So mo gyi Nép lap, 1970. 
au gusz tus 13., 5. o. 

92 Uo.

93 Perneczky, i. m., 9. o.

94 Az idé zet a Szentjóby Ta más sal ké szí tett in ter jú ból va ló. 
In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

li ciz mus esz méit val ló szel le mi kört mû köd te tett, plé  bá nia temp -
lo mát pe dig olyan je les mû vész ba rá tai val festette ki, mint Kon -
dor Bé la, Csohány Kál mán és Feledy Gyu la. Az idô sebb kor tár -
sak em be ri-mû vé szi tar tá sa min den bi zonnyal sze mé lyes pél da ként
ha tott a ká pol na tár la tok if jú mû vé szei re. 

A kiál lí tott mun kák zö me ek kor még a ma gyar mû vé szet prog -
resszív ha gyo má nyain be lül el sô sor ban a har min cas évek ben felerô -
sö dô, majd ké sôbb a ha zai abszt rakt exp resszio niz mus ban sok fé -
le for mát öl tô lí rai és ter mé szet el vû abszt rak ció hoz kö tô dött.
A kiál lí tá so kat, a nyá ri sze zon vé géig, né pes kö zön sé get von zó 
– Szôcs Zsu zsa ál tal szer ve zett – hét vé gi mû so rok kal szí ne sí tet ték.
A ren dez vé nyek re te kin té lyes író kat, köl tô ket, ze né sze ket és elôadó -
mû vé sze ket is megin vi tál tak, töb bek kö zött Weö res Sán dor, Ká -
ro lyi Amy, Gyurkovits Ti bor, Rónay György, Fa ra gó Lau ra, Jancsó
Adrienne, Csengery Adrienne és a lant mû vész Kecs kés And rás vol -
tak a ká pol na tár la tok ven dé gei. A szervezôk a kiál lí tá so kat nem
en ge dé lyez tet ték, él ve az zal a jo guk kal, hogy a mû hely be mu ta tók -
hoz nem kel lett a lek to rá tu si zsû ri jó vá ha gyá sát kér ni. A kiál lí tók,
ki mon dat la nul is, fô ként az idô sebb nem ze dék kiemel ke dô sze -
mé lyi sé gei nek a köz re mû kö dé sé tôl re mél ték a kép zô mû vé sze ti
pro duk ció hi te le sí té sét és hely ze tük le ga li zá lá sát. Hogy szán dé kuk
mennyi re nem ma radt rejt ve, azt bi zo nyít ja a So mo gyi Nép lap el -
sô nagy sza bá sú tu dó sí tá sa is.91 A lap fô szer kesz tô je – bár elis me -
rôen szól a fia ta lok lel kes kez de mé nye zé sé rôl – kis sé pa te ti kus írá -
sá nak alap hang ja mégis gya nak vó. 

„Nem a hi va ta los és el fo ga dott kul túr po li ti ka köz beik ta tá sát hiá nyo lom – jól le het tö -
me ges ren dez vény rôl van szó, s nem azt, hogy nem ítél ke zik hi va ta los zsû ri a mû vek
fö lött. […] De bár csak meg gyô zô dés sel vall hat nám, hogy nem »mû ve lô dés po li ti kánk
kor lát jait«, ha nem a vég re haj tás ban, zsû ri zés ben (és így to vább) va ló ban meg nyil vá -
nu ló szub jek ti viz mus és idôn kén ti gán csos ko dás kor lát jait óhajt ják megin gat ni if jú
mû vé szeink. […] Mert ami lyen nagy-nagy szen ve déllyel sze ret nék szól ni a vál lal ko -
zás ról, az ad ni aka rás ról, di csér ni fel lel ke sül ten a szé pet, a jót, a ten ni aka rást, olyan
ké te lyeim van nak, és nem is el sô sor ban a tár lat lát tán, ha nem jó val in kább a »kö rí -
tés«, a mû sor, a mon dan dó miatt. […] Mégis azt mon dom: jobb vol na meg ma rad ni a
kép zô mû vé szet nél. Jobb vol na ki tel je sí te ni az ere de ti vál lal ko zást ön ma gá ban, jobb
vol na mû sor és nagy sza vak nél kül le dön te ni elô ször ön ma gunk kor lát jait […] A ká -
pol na tár lat egyéb ként fi gye lem re mél tó.”92

A má sik „is ko la”, az Ipar terv kép vi se lôi, a hat va nas évek má so dik
fe lé ben a New Yor k-i is ko lá hoz kö zel ál ló áram la tok, a konceptuális
mû vé szet, valamint az ak ció, a happening és a neo-konst ruk ti viz -
mus kü lön bö zô meg nyil vá nu lá si for mái csak 1971-ben je len tek
meg Bog lá ron. „…a két is ko la kép vi se lôi meg le he tô sen egy más -
sal el ke ve red ve vol tak itt még kép vi sel ve. […] ezek az el mo só dott
front vo na lak ké sôbb mégiscsak meg szü let tek, vagy legalábbis hall -
ga tó la go san mû kö dés be lép tek…”93

„Min ket en nek az ál lam ap pa rá tus nak 
a nyo má sa tar tott egy ben”94

A hat va nas évek vé gén je lent ke zô prog resszív mû vé sze ti tö rek vések
együt tes be mu ta tá sá ra 1970 de cem be ré ben, a Mû egye tem R épü -
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95 A BME „R” klub ja, 1970. de cem ber 14–17. Részt ve vôk: Bak 
Im re, Baranyay And rás, Csáji At ti la, Csi ky Ti bor, Csutoros
Sán dor, Donáth Pé ter, Er dély Mik lós, Galántai György,
Haraszty Ist ván, Hencze Ta más, Ilyés Ist ván, Jovánovics
György, Korniss De zsô, Lakner Lász ló, Lan tos Fe renc, Ma jor
Já nos, Mé hes Lász ló, Mol nár Sán dor, Mol nár V. Jó zsef, Papp
Osz kár, Pauer Gyu la, Szentjóby Ta más, Te me si Nó ra, Tót
End re, Türk Pé ter.
96 Er rôl rész le te seb ben lásd Galántai György visszaem lé ke zé -
seit, va la mint Artpool–Bog lár, T/4/1970.

97 Perneczky, i. m., 22. o.

98 Ró zsa T. End re: Az utak összeér nek? Kri ti ka, 1971/6, 54. o. 

99 Wystava gruppy artystov wegierskich cím mel nem 
csu pán a fia tal, ha nem az idô sebb ge ne rá ció mû vé szei is
kiál lí tot tak. Részt ve vôk: Bak Im re, Bá lint End re, Baranyay
And rás, Csáji At ti la, Csutoros Sán dor, Fajó Já nos, Fóth Er nô,
Frey Krisz tián, Gyarmathy Ti ha mér, Hencze Ta más, Haraszty
Ist ván, Karátson Gá bor, Lan tos Fe renc, Keserü Ilo na, Kon koly
Gyu la, Lakner Lász ló, Nádler Ist ván, Papp Osz kár, Paizs
Lász ló, Pauer Gyu la, Rádóczy Gyarmathy Gá bor, Te me si
Nóra, Tilles Bé la, Tót End re, Vaj da Jú lia, Ve ress Pál. Ma gyar
rész rôl Csáji At ti la, len gyel rész rôl Brendel Já nos szer vez te 
a kiál lí tá so kat. 

100 In ter jú Csáji At ti lá val, ké zi rat, 1998.

le tében ke rült sor. Az R-kiállítás95 öt le tét so kan ma guk nak tu laj -
do nít ják, töb bek kö zött Galántai György is.96 Pauer Gyu la er re
az ese mény re így em lé ke zik: 

„Rög tön a Szürenon után be le kezd tünk egy új, nagy kiál lí tás szer ve zé sé be, ez volt az
»R«-kiál lí tás. Ne kem na gyon tet szett az Ipar terv és ja va sol tam [Csáji] At ti lá nak a fú -
ziót. Elég ne he zen, de va la hogy megál la pod tunk. […] Az »R«-kiál lí tást tél re ter vez -
tük, a nyár jó al kal mat adott, hogy felis mer jük, kik kel le het ne meg csi nál ni. […] Eb -
ben az egész történetben a Boglári Ká pol na tár la tok rész let kér dés ként je lent meg,
egy sze rûen azt je len tet te, hogy az ubor ka sze zon ban is le het kiállítani, ha nem tudtunk
ta lá lni a sze zon ban kiál lí tó  teret, ak kor nyá ron er re még min dig le he tô ség nyíl ha tott
egy cso dá la tos he lyen.”97

A Csáji At ti la ál tal szer ve zett mû egye te mi R-kiállítás nem csu pán
ka na li zál ta a hat va nas évek fo lya mán ko ráb ban egy más tól füg get -
le nül je lent ke zô mo dern tö rek vé se ket, ha nem az erô egye sí tés szük -
sé ges sé gét is je lez te. Ez a kész te tés a po li ti zá ló el len zék kü lön bö -
zô plat form jai nál is meg je lent 1970 ele jén, az össze fo gást sür ge tô
kí sér le tek azon ban még meg fe nek let tek a sze mé lyes el len té te ken,
a fel fo gás be li és tak ti kai kü lönb sé ge ken. 

Az el lent mon dá sok kö zé tar to zik, hogy a kiál lí tást, a lek to rá tu -
si be til tó ha tá ro zat el le né re, Soly már Ist ván, a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria igaz ga tó he lyet te se nyi tot ta meg, és amelyet sze mé lyes je -
len lé tük kel a kul túr po li ti kai ha ta lom no ta bi li tá sai: Aczél György
és Or mos Ti bor, a Lek to rá tus igaz ga tó ja is „meg tisz tel tek”. 

„A mai fia tal ma gyar kép zô mû vé szek két leg na gyobb cso por -
to su lá sa: az Ipar terv-cso port […] és a Szürenon-csoport most kö -
zö sen ál lí tot tak ki. Fon tos ez a kiál lí tás, mert egy nem ze dék ar ca
raj zo ló dik ki be lô le – ír ja Ró zsa T. End re. – És még fon to sabb az,
hogy ez a két, kü lön bö zô gon do la ti ala pon ál ló, szá mot te vô cso -
por to su lás egy he lyi sé gen be lül, a konk rét mû vek szint jén ta lál -
ko zott és ke rült szem be egy más sal.”98 Az R-kiállítás a ha zai mû -
vész tár sa da lom (vagy legalábbis an nak egy ré sze) sze mé ben
kul túr tör té ne ti ese mény nek szá mí tott, bár meg jegy zen dô, hogy a
fú zió va ló já ban már 1970 ta va szán, Len gyelor szág ban meg tör tént.
Nem egy kül tel ki mû ve lô dé si ház vagy egye te mi klub, ha nem nagy
len gyel ál la mi in téz mé nyek: a poz na ńi Arsenal, a kosalini Museum
Pomorse és a szczecini Nem ze ti Mú zeum vál lal koz tak a ma gyar
mû vé szet legújabb tö rek vé sei nek együt tes be mu ta tá sá ra.99 Az R-
kiállítás a ká pol na tár la tok to vább fej lô dé se szem pont já ból meg ha -
tá ro zó ese mény volt. 1971-tôl kezd ve ki szé le sí tet te a Bog lá ron
kiál lí tók kö rét, ugyanak kor fel szín re hoz ta és kiélez te azo kat a né -
zet el té ré se ket, ame lyek a két cso port „egy ség front já ban” még ér -
te lem sze rûen el si mul tak. 

„Tu laj don kép pen a Szürenon, az Ipar terv és az R-kiállítás függ vé nyé ben le het iga -
zán be szél ni Bog lár ról, mert azál tal vált je len tôs sé, hogy ezek az em be rek, akik ezek -
ben a cso por to su lá sok ban részt vet tek, ezek nek az em be rek nek egy te kin té lyes ré -
sze oda ment, és ezál tal vált az egész szel lem iz gal mas sá.”100

De mi ben rej let tek a Ró zsa T. End re ál tal már em lí tett, és a Per -
neczky ál tal is érin tett gon do la ti kü lönb sé gek? A szer zô a kér dés
lé nye gét a ma gyar ság–eu ró pai ság re lá ció ban ve ti fel, és rész le te sen
ki tér a két cso port kö zöt ti „gon do la ti víz vá lasz tó” elem zésére.
„…le het-e a ma gyar eu ró pai? A két cso port, en nek a kér dés nek a
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101 Ró zsa T. End re, i. m., 54. o.

102 Csáji At ti la: A Szürenonnal kap cso lat ban húsz év el tel té -
vel (1989). In: Hommage à Szürenon. Ma gyar Al ko tó mû vé -
szek Or szá gos Szö vet sé ge, Bu da pest, 1997.

103 Idé zet a Pauer Gyu lá val ké szí tett in ter jú ból, ké zi rat, 1998.

104 Jiří Ševčik: Az iden ti tás ról va ló gon dol ko dás Eu ró pa 
kü szö bén. In: Bál vá nyos An na (szerk.): Né zô pon tok/Po zí -
ciók. Mû vé szet Kö zép-Eu ró pá ban 1949–1999. Kor társ Mû vé -
sze ti Mú zeum–Ludwig Mú zeum, Bu da pest, 2000, 251. o. 

105 Szentjóby Ta más–Jan ko vich Mik lós–Al tor jay Gá bor: 
Az ebéd. In me mo ri am Ba tu kán. Sze nes Ist ván pin cé jé ben,
1966; Arany va sár nap (Szentjóby Ta más és Al tor jay Gá bor
hap pe ning je Er dély Mik lós pin cé jé ben), 1966. 

tük ré ben, ön ma gán be lül sem tel je sen ho mo gén. Ez ért he tô is. De
a két alap ál lás vi lá gos: a Szürenon el sô sor ban a mi tár sa dal mi
közéle tünk tu da tos vagy ösz tö nös vál la lá sá val pró bál a ma gyar mû -
vé szet fo lya ma tos sá gá ba beleil lesz ked ni, az ipar ter ve sek pe dig a
mai nyu ga ti kép zô mû vé szet áram lá sá hoz kí ván nak csat la koz ni.”101

A Szürenonhoz kap cso ló dó mû vé szek kö re a ge ne rá ciók egy más -
ra épü lé sét és a klasszi kus ma gyar avant gárd ha gyo má nyai nak tisz -
te le tét tar tot ta szem elôtt. El sô sor ban a ke let-kö zép-eu ró pai és a
ha zai, va la mint a nyu gat- eu ró pai abszt rakt és szür rea lis ta tra dí ciót
te kin tet ték min ta kép nek, a ma gyar mû vé szet be – vé le mé nyük sze -
rint – szer vet le nül il lesz ke dô kor társ nyu gat- eu ró pai és ame ri kai
irány za tok kal szem ben. „Mind két tár sa ság szá má ra az egye te mes
mû vé sze ti áram la tok ba va ló be kap cso ló dás kö zös igény volt. Az
el té rés a »mi ként ben« fo gal ma zó dott meg.”102

„Na gyon ké nye sek vol tunk ar ra, hogy ki ki vel ál lít ki”103

Bár az underground tu da tá ban volt bel sô ré teg zett sé gé nek, a föld -
alat ti kul tú ra alap ve tôen ho mo ge ni zá ló, nem pedig dif fe ren ciá ló
ter mé sze tû volt. „Az underground egyik fon tos vo ná sa az volt 
– ír ja Jiří Ševčik –, hogy az ide tar to zó cso por tok a kö rü löt tük ki -
ala kult sza bad ság te rét min den dek lasszált, a hi va ta los kul tú rá ba
beil lesz ked ni nem aka ró elem mel megosz tot ták, tár sa dal mi meg -
kü lön böz te tés, vagy szak mai ké pes sé gek re va ló te kin tet nél kül.”104

A Szürenon és az Ipar terv is kü lön bö zô mû vé szi prog ra mo kat
je le ní tett meg, ame lyek vi lá gos sá tet ték az esz té ti kai, eti kai és vi -
lág né ze ti kü lönb sé ge ket. De ugyanez igaz az al ter na tív szín há zi
kö zös sé gek re is, ame lyek nem csu pán mû vé szi szán dé kaik ban, de
po li ti kai né ze tei ket te kint ve is mar káns vo ná sok kal ren del kez tek,
gon dol junk csak az ult ra ba los Orfeo-együt tes re, vagy a Do hány
ut cai La kás szín ház ra. 

A ká pol na tár la to kon a kor ban ki vé te les le he tô ség nyílt ar ra,
hogy a mû vé szek ne csu pán szá mon tart sák, ha nem mû veik kel ki
is nyil vá nít sák, sôt üt köz tes sék a más szi tuá ció ban ta lán va ló ban
nem, vagy csak alig ér zé kel he tô né zet kü lönb sé ge ket. E kis „sza -
bad ság  te rü le ten” megmutatkozhattak azok a világnéze ti ala pon
(is) nyug vó mû vé szi stra té giák, ame lyek rész ben az is mert né pi–ur -
bá nus fo ga lom pár ral ír ha tók le. Ter mé sze te sen ezek a kér dé sek a
rend szer vál tást kö ve tô idô szak ban tör tek iga zán fel szín re, és az
sem két sé ges, hogy sok kal éle seb ben fo gal ma zód tak meg, mint
korábban. 

A tár la tok kez de ti kiál lí tói kö zül va ló szí nû leg so kan beér ték vol -
na az zal, hogy a ká pol nát, ha gyo má nyos kép kiál lí tá sok for má já -
ban, mun ka be mu ta tó he lyi ség nek hasz nál ják. Az 1971-tôl meg -
je le nô ra di ká li sok – Szentjóby Ta más, Er dély Mik lós, Beke Lász ló
és Pauer Gyu la – azon ban az ak ciók kal, happeningekkel jó val to -
vább men tek en nél.

A happening, 1966-os meg je le né se105 óta, til tott mû faj nak szá -
mí tott Ma gyaror szá gon. Az ál lam biz ton sá gi szer vek nem csu pán
nem zet kö zi elôz mé nyeit, ha zai el ter je dé sét kö vet ték nyo mon, ha -
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106 A leg több in for má ciót er re vo nat ko zóan a Szentjóby 
Ta más meg fi gye lé sé re nyi tott, „Schwitters” fe dô ne vû
dosszié ban ta lál juk (Tör té ne ti Hi va tal). 

107 MOL M–KS–288. f. 36/1970/5. ô. e. 

108 „Jean-Jacques Lebel ezt a kér dést a kilencvenes évek ben így
lát ta: „Az obsz ce ni tást il le tôen csak annyit, hogy ben nem fel
sem me rül ez a kér dés […] szá mom ra nem je lent ra cio ná lis
ka te gó riát. A mû vé szet egyik al ko tó ele me az ár tat lan ság.
Sem a mû vé szet ben, sem az álom ban nincs obsz ce ni tás. A ci -
vi lek le mé szár lá sa Sza ra je vó ban, Ruan dá ban, Cse csen föl dön,
vagy Ti bet ben, az igen, az va ló ban obsz cén.” In: Jean-
Jacques Lebel (ka ta ló gus). Kor társ Mû vé sze ti Mú -
zeum–Ludwig Mú zeum, Bu da pest, 1998, 9. o.
109 Csutoros Sán dor–Ha ris Lász ló–Mol nár V. Jó zsef: Szem -
be sí tés, 1973.  236–239. kép.

110
 24. dok. 

111 In ter jú Mol nár V. Jó zsef fel. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

112 In ter jú Mol nár V. Jó zsef fel, 1998.

113
 10. dok.

114 Klempa Sán dor a hat va nas évek kö ze pén a pa pi bé ke -
moz ga lom dip lo ma tá ja volt. A hat va nas évek kö ze pén a Va ti -
kán ban is in ter ve niált a bé ke pa pok ügyé ben, s miu tán
megyés püspökként meg szi lár dí tot ta hely ze tét, Ró ma fe lé a
ma gyaror szá gi egy ház po li ti ka egyik be fo lyá sos pro pa gá to -
ra ként vált is mert té. 
115

 12. dok. 

nem fel tér ké pez ték a kül föld re, el sô sor ban Len gyelor szág ba ve ze -
tô szá lait is.106 Mint „az if jú ság esz mei, po li ti kai fej lô dé sé re ká -
ros, ha la dás el le nes, az im pe ria lis ta kö rök fel la zí tá si po li ti ká ját elô -
se gí tô je len sé get”, ül dö zen dô és el tit ko lan dó cse lek mény nek
mi nô sí tet ték, szer ve zôit rend ôri el lenôr zés alá he lyez ték.107 Ér de -
kes meg fi gyel ni, hogy a nyu ga ti jog ál lam és a ke le ti dik ta tú ra bü -
rok rá ciá ja egyaránt obsz ce ni tás sal rá gal maz za a happenereket. Jól -
le het a re to ri kai át hal lás a bü rok rá cia ter mé sze té bôl fa kad, amely
„nem tud mit kez de ni olyas mi vel, ami ép pen ôt ve szi cél ba” –
mond ja Jean-Jacques Lebel.108 

A „mér sé kel tek” olyas faj ta ag resszi vi tás nak te kin tet ték az új mû -
fa jok tér hó dí tá sát, amely meg foszt ja mél tó sá gá tól a ká pol nát, s
ezért azt ké sôbb mû veik kel „új ra szakralizálták”.109 Meg jegy zendô,
hogy az ô ki fo gá saik és az ezek kel egy be csen gô ké sôb bi hi va ta los
vá dak kö zött nagy já ból az a kü lönb ség, ami szent ség és ál szent ség
kö zött van. Il lés Ár pád, az idô sebb ge ne rá ció ne vé ben, atyai lag
óv ta Galántait: 

„Mint hoz zá tok ké pest öreg nek, kö te les sé gem nek tar tom, hogy sze re tet tel fi gyel mez -
tes se lek, hogy ez az ál lí tó la gos terv [a happening ren de zé se], amennyi ben meg fe lel
az igaz ság nak, ak kor ôrült ség, fe le lôt len le gény ke dés. Be lát ha tat lan, sú lyos kö vet -
kez mé nyek kel jár hat. Ár tat lan em be rek is ke rül het nek emiatt sú lyos fe le lôs ség re vo -
nás ra. Te kü lön le ges ve sze de lem ben fo rogsz ez eset ben, mint bér lô, mint há zi gaz da.
Gon dold meg, csa lá dod, gye re keid van nak.”110

Ha ris Lász ló sze rint a ká pol na tár la tok ere de ti kon cep ció ja egy
min den irány ban nyi tott szel le mi mû helyt cél zott meg, amely
1971-ben zá tony ra fu tott, és az újon nan jö vôk ki re kesz tet ték az
„ala pí tó” mû vé sze ket. A konf lik tus for rá sát Mol nár V. Jó zsef abban
lát ta, hogy az 1971-ig több ség ben lé vô nem ze ti ér zel mû Szüre -
nonosokat ki szo rí tot ták a koz mo po li ta szem lé le tû Ipar ter ve sek.111

„1971-tôl az Ipar ter ve sek át vet ték a kez de mé nye zést. Csáji At ti la ak kor el pár tolt, ô
volt a ren de zô je, szer ve zô je ezek nek a kiál lí tá sok nak, más dol ga akadt, és Beke Lász -
ló mû vé szet tör té nész kez de mé nye zé sé re és az ô na gyon ak tív sze mé lyi sé ge miatt
egy re in kább a koz mo po li ta ter mé sze tû Ipar ter ve sek ke rül tek elô tér be. Ôk a vi lág
kép zô mû vé sze té ben meg je le nô legújabb irány za to kat pró bál ták meg va ló sí ta ni a kiál -
lí tá sai kon is, és igen sok ak ciót is ren dez tek 71-tôl kezd ve.”112

Illegális kiállítások?

Az 1971-es nyá ri kiál lí tá si idény elôtt, kö zel egy idô ben, egy há zi
és ta ná csi vo na lon is vizs gá lat in dult. 1971 má ju sá ban a Körmendy
csa lád egyik tag ja pa na szos le vél lel for dult a veszp ré mi egy ház me -
gyei ha tó ság hoz a krip ta ügyé ben.113 Dr. Klempa Sán dor114 apos -
to li kor mány zó a hely be li plé bá nos tól tu da ko zó dott afe lôl, hogy
a ke gye le ti cé lok ra épí tett te me tô ká pol nát a hely be li ka to li kus egy -
ház mi lyen fel té te lek mel lett en ged te át Galántai György nek.115

A fo nyó di rend ôr ka pi tány ság je len té sei bôl tud juk, hogy a ká pol -
na még a szer zô dést megelô zô idô szak ban, és ké sôbb is, al kal mi
szál lás ke re sôk és ga ráz da be tö ré sek cél pont ja volt, ami nek kö vet -
kez té ben a krip tát több ször ki fosz tot ták, és a kör nyé ken a cson -
to kat szét szór ták. Galántai az évek so rán több íz ben is fel je len tést
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116 Artpool–Bog lár, R fond (rend ôr sé gi ügyek).

117
 10. dok. 

118
 11. dok. 

119  12., 15. dok. 

120
 14. dok. 

121
 23. kép.

122 In ter jú Horányi Bar ná val. In: Vakáció, I–II., MTV, 1998.

123 „Ha sza bad egy sa ját kér dés re vá la szol nom, hogy miért 
vál lal tam, hogy én el mon dom azt, amit tu dok. Azért, mert
min den ki, amit tett, azért vál lal ja a fe le lôs sé get. Én ezt vál la -
lom. Én azt tet tem, hogy ír tam. És szem be né zek eset leg olyan
té nyek kel is, ame lyek nem azt iga zol ják, amit ak kor én ta -
pasz tal tam, gon dol tam.” In ter jú Horányi Bar ná val. In: Va ká -
ció I–II., MTV, 1998.
124

 142. dok. 
125 Esz ter go mi Lász ló: Ke serédes ba ran go lás a Ba la ton nál. 
Prob lé mák, le he tô sé gek. Ma gyar Hír lap, 1971. jú lius 18., 
10. o.,  141. kép.
126

 19. dok. 

tett is me ret len tet tes el len,116 s az zal a ké rés sel for dult a Körmendy
csa lád  ta gjai hoz, hogy ex hu mál tas sák a krip tá ban lé vô föl di ma -
rad vá nyo kat.117 1971 jú niu sá ban már a So mogy Me gyei Ta nács
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lyá nak ba la to ni fô elôadó ja, dr. Hock Já nos
is fir tat ni kezd te a köz sé gi ta nács el nök nél a mû kö dés hez ál ta luk
szük sé ges nek vélt en ge dé lye ket: 

„1. Mely szerv (sze mély) a ren de zô je ezek nek a tár la tok nak és mû so rok nak? 2. Ki -
nek az en ge dé lyé vel ke rül nek meg tar tás ra a mel lé kelt pros pek tu son sze rep lô ren dez -
vé nyek? […] 3. A ter ve zett mû so rok hoz en ge délyt ki (mely szerv) adott, mi a mû so -
rok tar tal mi ré sze, kik a sze rep lôi?”118

A veszp ré mi püs pök és a me gyei ta nács mind a hely be li plé bá nost,
mind pe dig a boglári ta nács el nö köt – akik a kez de tek tôl a ká pol -
na tár la tok mel lett áll tak – uta sí tot ták az ügy ki vizs gá lá sá ra.119 A ta -
nács el nök a fe let tes szer vek hez írott vá lasz le ve lé ben azt is meg je -
gyez te, hogy: 

„A köz sé gi ta nács ré szé rôl mi szí ve sen vet tük [a kez de mé nye zést], mi vel ezál tal a
Te me tô domb, il let ve a ká pol nák kör nyé ke lé nye ge sen ren de zet tebb, kul tu rál tabb kö -
rül mé nyek kö zé ke rült. Szin te tel je sen meg szûnt a ko ráb bi nem kí vá na tos sze mé lyek
tá bo ro zá sa az em lí tett te rü le ten.”120

A rend ôr sé gi nyo mo zás ered mény te len ma radt, ám a be tö rés mo -
tí vu ma ké sôbb ka pó ra jött, a tár la tok fel szá mo lá sá nak for ga tó -
köny vé ben ön be tö rés cí mén hasz nál ták fel.

A vizs gá la tok nak még nem volt ered mé nye, ami kor a So mo gyi
Nép lap 1971. jú lius 8-i szá má ban cik ket kö zölt Tör vény te len úton
né hány avantgarde. Bé relt ká pol ná ban – Il le gá lis kiál lí tá sok, mû so -
rok cím mel,121 Horányi Bar na tol lá ból. A szer zô sza bály sér té si el -
já rás megin dí tá sát, a ha tó sá gi tör vé nyek be tar tá sát és a zsû ri zé sek
el ma ra dá sa miatt a kiál lí tók fe le lôs ség re vo ná sát kö ve te lte. Horányi
Bar na, hu szon öt év el tel té vel, így em lé ke zik vissza a tör tén tek re:

„A fô szer kesz tô höz több pa na szos le vél ér ke zett Ba la ton bog lár ról, hogy ott a ká pol -
nát nem ren del te té sé nek meg fe le lôen hasz nál ják, ha nem a fel tört krip tá ban or giá kat
ren dez nek. In nen in dult el a ri por tom, hogy meg néz zem, mi is tör té nik a hely szí nen.
Ott Galántai Györggyel nem ta lál koz tam. Lát tam a szét szórt ko po nyá kat, cson to kat,
lát tam, hogy a ga lé ria ként ke zelt ká pol na nem a ren del te té sé nek meg fe le lôen mû kö -
dött. A cikk in nen in dult el.”122

Az új ság író a fe let tes szer vek kel szem ben is kri ti kus han got ütött
meg – ér tet len sé gét fe jez ve ki amiatt, hogy a leg fôbb felügye le ti szerv
mi ként tûr het te el, hogy az ese mé nyek idáig fa jul ja nak –, de nem
sej tet te, hogy ôt is esz köz ként hasz nál ják fel. A do ku men tu mok ból
vi lá go san ki de rül ugyanis, hogy a cikk megíra tá sát a So mogy Me -
gyei Ta nács kez de mé nyez te, amely rôl azon ban a lap tu dó sí tó já nak
– sa ját be val lá sa sze rint – nem volt tu do má sa.123 A mi nisztérium
illetékeseit a megyei mûvelôdési osztály vezetôje tájékoztatta:

„Egye dül – a mi ja vas la tunk ra – a So mo gyi Nép lap ítél te el a Galántai-csoport mû -
vé sze ti te vé keny sé gét és ma ga tar tá sát, il let ve a mû hely be mu ta tók kap csán ta pasz -
tal ta kat.”124

Tíz nap pal ké sôbb, a Ma gyar Hír lap is ha son ló hang nem ben rea -
gált az ese mé nyek re.125

Galántai hiá ba ér velt az zal, hogy a ha tá lyos ren de le tek sze rint
járt el,126 a cik kek után a köz sé gi ta nács el nö ke, me gyei uta sí tás -
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127
 17. dok.

128 Géger Me lin da: A ba la ton bog lá ri ká pol na tár la tok ese -
mény tör té ne té nek hát te re. Kép zô mû vé szet So mogy ban,
1945–1990. So mogy Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá ga, Ka -
pos vár, 1998, 79. o.

129
 142. dok. 

130
 23. dok. 

131
 17. dok. 

132
 20. dok. 

133
 26. dok. 

134
 27., 28. dok. Gá dor End re Galántainak írott le ve le 

könnyen fél reért he tô: „Aczél elv társ osz tá lyunk hoz to váb bí -
tot ta le ve lét, amely ben a ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat be zá -
rá sa ügyé ben kér se gít sé get.” Nyil ván va ló, hogy itt Galántai
ké ré sé rôl van szó, nem pedig Aczéléról. 

135
 37. dok. 

136 A fel szó la lá sát rög zí tô jegy zô könyv ed dig még nem 
ke rült elô.

ra, a szük sé ges en ge dé lyek be szer zé séig el ren del te a tár la tok be -
szün te té sét és meg til tot ta a pro pa gan daa nya gok fel hasz ná lá sát.127

Galántaiék azon ban en nek nem tet tek ele get. 
„A ta ná csi hi va ta lok és a mû vész köz ti ér tel me zés be li el té rés az

1955-ös mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat és az 1962-es kor mány ren de -
let egy jog hé za gá ra utalt, amely nek alap ján Galántai György ma -
gán sze mély ként nem érez te ma gá ra néz ve kö te le zô nek a be mu ta -
tott anyag zsû ri zé sét”128 – ál la pít otta meg a ká pol na tár la tok
tör té ne té nek egyik el sô ku ta tó ja, dr. Géger Me lin da. A kor mány -
ren de let sze rint ugyanis a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus, il -
let ve a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium ál tal kiadott en ge dély csak
a kö zü le tek ál tal szer ve zett kiál lí tá sok ra volt kö te le zô ér vé nyû, ezt
utóbb – igaz nem nyil vá no san – a me gyei ta nács is elis mer te: 

„Osz tá lyunk a ha tó sá gi felügye le tet mind vé gig ér vé nye sí te ni kí ván ta Ba la ton bog lá -
ron, a kép zô mû vé sze ti kér dé sek kel (mû te rem, mû hely be mu ta tók stb.) kap cso la tos
jog sza bá lyok azon ban nem zár ják ki a mû hely be mu ta tók, mû te rem-kiál lí tá sok meg -
tar tá sát. Így Galántaiék – til tó jog sza bály nem lé vén – al ko tá sai kat kiál lít hat ták.”129

Az események hatására a ká pol na tár la tok né hány részt ve vô je meg -
le pô lé pés re szán ta el ma gát. Egy 1971. jú lius 30-án kelt bead -
vány ban az MSZMP KB il le té ke sei nél ke res tek vé del met a tör -
vény te len ség gel szem ben. 

„Az el múlt más fél év ben kiál lí tá saink elôtt a kiál lí tást ren dez ni szán dé ko zó in téz mé -
nyek sza bály sze rûen írás ban kér ték fel a Lek to rá tust ar ra, hogy az anya got zsû riz -
ze, és az en ge délyt megad ja. […] Eze ket a ké rel me ket a Lek to rá tus vagy vá lasz nél -
kül hagy ta, vagy pe dig eluta sí tot ta az anyag zsû ri zé sét. […] Vé le mé nyünk sze rint nem
vol na he lyes, ha a fia tal mû vé szek jó szán dé kú al ko tó kez de mé nye zé sét az il le té kes
ha tó sá gok hiá nyos és rész ben té ves in for má ciók alap ján ítél nék meg. Kér jük te hát,
hogy az il le té kes or szá gos szin tû szer vek a fen tiek fi gye lem be vé te lé vel vizs gál ják
meg, és fog lal ja nak ál lást a ká pol na ügyé ben.”130

Miu tán az érin tett la pok a saj tó-hely reiga zí tást meg ta gad ták, és a
köz sé gi ta nács be til tó ren del ke zé sé re131 ered mény te le nül fel leb -
be zett,132 Galántai, Kazimir Ká roly szín há zi ren de zô ba rá ti ja vas -
la tá ra, le vél ben sze mé lye sen Aczél György höz for dult,133 hogy
köz ben já rá sát kér je a ká pol naügy ren de zé sé ben. 

Aczél el há rí tot ta a sze mé lyes ta lál ko zást, és a hi va ta li ügy me -
net nek meg fe le lôen a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû vé -
sze ti osz tály ve ze tô jé hez, Gá dor End ré hez to váb bí tot ta Galántai
le ve lét,134 akit vé gül Csor ba Gé za, a mi nisz té rium mun ka tár sa hí -
vott be egy for má lis be szél getésre.

Nem tisz tá zott, hogy Aczél mi lyen sze re pet ját szott a ká pol na -
tár la tok ügyé ben, és ar ra vo nat ko zóan sin cse nek egyér tel mû bi -
zo nyí té kok, hogy sze mé lye sen mi kép pen ex po nál ta ma gát az ügy
so rán, és a vég ki fej let ben. Mindössze egy so mo gyi párt ak tí vaülé -
sen tar tott fel szó la lá sá ról135 tu dunk, ahol há rom órás elôadá sá -
ban a ká pol na tár la tok kal kap cso la tos prob lé mák ra is rea gált, en -
nek tar tal mát azon ban, do ku men tu mok hiá nyá ban, nem
is mer jük.136 Ré vész Sán dor tör té nész sze rint a ká pol naügy megol -
dá sa nem vallott Aczél mód sze rei re. „A rend ôr ség ak tív sze re pe
és a Kö jál be  vo ná sa legalábbis megen ge di azt a fel té te le zést, hogy
a boglári kápol  na tár lat ügyét Aczél meg ke rü lé sé vel in téz ték, hogy
– mi több – ez is ré sze volt az Aczél el le ni 1973-as ak ció so ro -
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137 Ré vész, i. m., 209–210. o. 

138 Töb bek kö zött az 1973 má ju sá ban zaj ló, úgynevezett 
„filozó fus per”.
139 1974-ben Sza bó Lász ló is tá jé koz tat ta a Nép sza bad ság-
be li cikk vissz hang já ról és vár ha tó kö vet kez mé nyei rôl. 
 129. dok. 
140 Idé zet Va das Jó zsef tôl.  31. dok. 

141
 29., 30. dok.

142
 32. dok.

143 In ter jú Csáji At ti lá val, ké zi rat, 1998.

zatnak. De per sze az sincs ki zár va, hogy Aczél kez de mé nyez te
vagy hagy ta jó vá az ak ciót.”137 Tény, hogy Aczél fi gyel mét
1972–1973-ban más, a sa ját po zí ció ját is ve szé lyez te tô ké nye sebb
ese mé nyek kö töt ték le,138 az azon ban bi zo nyos, hogy mind vé gig
„kép ben volt”.139

„A zsû ri dön ti el, mû vé szet-e az, amit be mu tat nak”140

A ká pol na tár lat al ko tói és né hány kri ti kus 1971 ôszén nyil vá nos
vi tát kez de mé nyez tek a kul tu rá lis ad mi niszt rá ció kép vi se lôi vel.141

En nek ere de ti hely szí ne a Fia tal Mû vé szek Klub ja lett vol na, ám
miu tán az ok tó ber 11-ére ter ve zett vi ta „a ha zai te re pen” el maradt,
1971. ok tó ber 26-án, a Du na-par ti „Fe hér Ház ban” ke rült sor
ar ra a kul túr tör té ne ti szem pont ból is fi gye lem re mél tó ta lál ko -
zó ra, amely nek de le gált jai a mû vé sze ken kí vül a mi nisz té rium, a
Lek to rá tus, az MSZMP KB Tu do má nyos Kul tu rá lis és Köz ok -
ta tá si Osz tá lyá nak mun ka tár sa, va la mint a Stú dió KISZ- tit ká ra
vol tak.142

A párt köz pon ti meg be szé lés, ame lyen nem csu pán a boglári ká -
pol na tár la tok, ha nem az egész avant gárd ügye na pi rend re ke rült,
és amelynek leg fôbb cél ja az volt, hogy a mû vé sze ket érin tô szak -
mai és eg zisz ten ciá lis kér dé sek ben megegye zés re jus sa nak, ered -
mény te le nül vég zô dött. 

Me lyek vol tak ezek a kér dé sek? A kor sze rû kri ti ka hiá nya, az
elavult és diszk ri mi na tív zsû rirend szer, ez zel össze füg gés ben pe -
dig az ön költ sé ges kiál lí tá sok rend sze ré nek a fe lül vizs gá la ta. A ta -
lál ko zót Or vos And rás szer vez te, a mû vé szek ré szé rôl ô, va la mint
Bak Im re, Csáji At ti la, Galántai György, Haraszty Ist ván és Pauer
Gyu la, valamint Ró zsa T. End re kri ti kus vet tek részt. Csáji At ti -
la így em lé ke zik a tör tén tek re: 

„En gem kez det ben er re nem na gyon le he tett rá ven ni, érez tem a fon tos sá gát, de nem
érez tem, hogy itt iga zán le het va la mit ten ni. […] Én ül tem be kö zép re, ve lem szem -
ben ült Tóth Mik lós, és mind járt ki rak ta ma ga elé a nagy dossziét, amit vé gig pör ge -
tett, és vé gig le he tett kö vet ni, hogy mind nyá junk ról elég ko moly in for má cióik van -
nak. […] Én ott meg le he tô sen pi ma szul jegy ze tel tem. Ráadá sul a be szél ge tés
meg le he tô sen bi zar rul kez dô dött: Tóth Mik lós azt a lát sza tot kel tet te, mint ha mi elô -
zô leg ta lál koz tunk vol na, és a töb bie ket ma gáz ta, en gem meg le te ge zett. Ne kem pil -
la na tok alatt vissza kel lett vág nom, és je lez nem kel lett, hogy na gyon kö szö nöm ezt a
bi zal mat, hogy en gem le te gez tel je sen is me ret le nül, hi szen elô zô leg nem ta lál koz tunk,
és ugyanak kor el vá rom, hogy ezt a bi zal mat ak kor ter jeszd ki a töb biek re is. Ha az
em ber nem te szi mind járt ezt hely re, ak kor azon nal ke let ke zik a tár sa ság ban egy bi -
zal mat lan ság, hogy itt va la mi össze ját szás tör tén het. És ha son ló mód sze rek dögivel
tör tén tek. Ugyanak kor ôk ráadá sul úgy pró bál ták az egész szi tuá ciót beál lí ta ni, mint -
ha mi vo nul tunk vol na ki a mû vé sze ti élet bôl, és mi nem len nénk haj lan dók részt ven -
ni a nagy, or szá gos kiál lí tá so kon, és köz ben az or szá gos kiál lí tá sok ról úgy do bál ták
ki a ké pein ket, mint a hu zat.”143

A meg be szé lés má sik részt ve vô je, Bak Im re em lé kei sze rint sem
volt mód a megegye zés re. 

„Mi nem tud tuk el fo gad ni azo kat a kiis mer he tet len szem pon tok alap ján felál lí tott kor -
lá to kat, ami kor pe dig ez a mû vé sze ti te vé keny ség va ló ban szak mai és nem po li ti kai
jel le gû volt. Va ló já ban nem jött lét re olyan megegye zés, ami a ké sôb bi hely ze ten
könnyí tett vol na. Lát szó la gos volt az a to le ran cia, amit ôk, a po li ti kus part ne rek kép -
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144 In ter jú Bak Im ré vel. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

145
 31. dok. 

146
 31. dok. 

147
 41. dok.

148 In ter jú Bak Im ré vel, ké zi rat, 1998.

149
 141. dok. 

150
 22. dok. 

151
 44. dok. 

152
 39. dok. 

153 Az el sô íz ben össze hí vott zsû ri meg te kin tet te az anya got, 
de nem ír ta alá a jegy zô köny vet (Or vos And rás és Galántai
György köz lé se).
154

 49. dok.

vi sel tek. Nagy va ló szí nû ség gel a hát tér ben ugyanúgy meg hoz ták azo kat a szi go rú ad -
mi niszt ra tív in téz ke dé se ket, ame lyek to vább ra is pró bál ták le he tet len né ten ni en nek
a mû vész cso port nak a mun kás sá gát.”144

Va das Jó zsef kri ti kus az ap pa rá tus  számára készített fel jegy zé sé -
ben145 meg le he tôs ci niz mus sal kom men tálta a párt köz pon ti ta -
lál  ko zót elô ké szí tô vi ta ira tot:

„A bead vány úgy tün te ti fel, mint ha egye dül ôk len né nek a fia tal mû vé szek, holott
mindössze 50 kiál lí tó mû vész rôl és leg fel jebb össze sen 100 szám ba jö he tô em ber rôl
van szó. […] A me ne kü lés fo gal ma úgy szin tén ho má lyos, és nem tük rö zi azt a va ló -
sá got, hogy tu laj don kép pen a zsû ri elôl me ne kül tek, mi vel szak mai fo gya té kos sá gaik
és mû veik ideo ló giai prob le ma ti kus sá ga miatt a hi va ta los zsû ri nem egy szer nem en -
ge dé lyez te egyé ni kiál lí tá su kat vagy egy-egy mû nek a be mu ta tá sát. […] A zsû rik be
szak em be re ket kér nek [a bead vány írói, a mû vé szek]. Az igaz ság ez zel szem ben az,
hogy a zsû ri ben szak em be rek sze re pel nek. […] Ezt ôk nem kér he tik, sen ki nem kér -
he ti, mi vel a zsû ri dön ti el, mû vé szet-e az, amit be mu tat nak.”146

A ta lál ko zó – amely Tóth Mik lós sze rint „na gyon hig gadt, túl zá -
sok tól men tes lég kör ben zaj lott le” – komp ro misszum mal zá rult.
A mû vé szek ugyanis, an nak el le né re, hogy nem hág ták át a zsû ri -
zés sel kap cso la tos jog sza bá lyo kat, mégis ígé re tet tet tek ar ra, hogy
1972-tôl zsû riz te tik a kiál lí tá so kat.147

„Ne kem iga zá ból az volt a fur csa eb ben a be szél ge tés ben – nyil ván er re is min den ki
más ként em lék szik vissza –, hogy ami kor már na gyon hossza san pró bál tuk köl csö -
nö sen, már mint a po li ti ku sok és a je len lé vô mû vé szek meg gyôz ni egy mást a sa ját
iga zunk ról, a po li ti ku sok va la mi olyas mit mon do gat tak, hogy a kul tú rát is csak bi zo -
nyos ke re tek kö zött le het mû vel ni. […] És az tán na gyon el ke se re dett han gu la tú ra vál -
tott egy idô után a be szél ge tés, ami kor is Or mos Ti bor, a Lek to rá tus ve ze tô je vi gasz -
ta lás ként azt ta lál ta mon da ni, hogy ne le gye nek olyan szo mo rúak, ma guk még min dig
mû vé szek lesz nek, ami kor én már rég nem le szek hi va tal ban.”148

Az új ság cik kek nyo mán a köz sé gi ta nács – nyil ván me gyei nyo -
más ra – be fa gyasz tot ta a Te me tô domb és a mû vész te lep fej lesz té -
sé re ter ve zett be ru há zá so kat.149 A szak mai szer ve ze tek, ne ve ze te -
sen a me gyei ta nács ál tal vé le mé nye zés re fel kért So mogy Me gyei
Mú zeu mok Igaz ga tó sá ga, va la mint a Lek to rá tus, a ma guk ré szé -
rôl, jog sze rûen ha tá ro lód tak el a ká pol na tár la tok kal kap cso la tos
kér dé sek tôl. Egyér tel mû vé vált, hogy amennyi ben a me gyei ta -
nács ezt a prob lé mát meg akar ja ol da ni, azt csakis a sa ját ha tás kö -
ré ben te he ti. Bar tha Éva a So mogy Me gyei Mú zeu mok igaz ga tó -
sá gá hoz írott le ve lé ben így nyilatkozott:

„A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus nak nincs ar ra ha tás kö re, hogy az en ge dély
nél kül ren de zett kiál lí tá sok nyit va tar tá sát megaka dá lyoz za, ezért eb ben az ügy ben
in téz ke dést ten ni nem áll mó dunk ban. Ilyen in téz ke dés meg té te lé re a köz sé gi ta nács,
vagy fe let tes szer ve il le té kes.”150

Mi köz ben Galántai a párt köz pon ti megál la po dás ér tel mé ben be -
je len tet te zsû ri igé nyét a Lek to rá tus nak,151 a me gyei ta nács el tö -
kél ten ha ladt cél ja fe lé: kö ze gész ség ügyi vo na lon in dí tot ta be a
vizs gá la tot.152 

Az 1972 ta va szá n másodjára össze hí vott zsû ri153 vé le mé nyé rôl
el vi ál lás fog la lás is ké szült.154 Or mos Ti bor ex po zé já ból nem csu -
pán a ta nács ta lan ság de rül ki, ha nem az is, hogy a ká pol na tár lat -
hoz ha son ló je len sé ge k akut prob lé mát je len te nek a kép zô mû vé -
sze ti felügye let szá má ra.
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155
 48. dok.

156 Uo.

157 A kor társ mû vé sze ti kiál lí tá sok 1972. évi ter ve. Kiál lí tás -
po li ti kánk és a kiál lí tá sok kal va ló fog lal ko zás el vi és gya -
kor la ti kér dé sei. MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e. 

158 Bereczky Lo ránd és Mol nár Fe renc fel jegy zé se a kiál lí -
tás- és zsû ri po li ti ká ról. MOL M–KS–288–36/1972/11. ô. e. 

159 K–358/72., 1972. jú nius 11.; jú nius 22–jú lius 1. 
 153–157. kép.
160 A zsû ri jegy zô könyv kiegé szí tô lap ja nem ju tott el a me -
gyei ta nács hoz.

„Itt van ez a Ba la to ni [sic!] Ká pol na Tár lat. Olyan irány za tok be mu ta tá sá val je lent -
kez tek, me lyek nél el gon dol koz ta tó, hogy mit te gyen a Lek to rá tus. Ilyen tö rek vé sek -
kel gyak ran fo gunk ta lál koz ni. Ne héz feladat elôtt ál lunk, mert ha »nem«-mel vá la -
szo lunk, ak kor megold juk-e a kér dést, vagy ha »igen«-nel, ak kor is megold juk-e a
kér dést? Azért kér tem, hogy a Szö vet ség kiál lí tá si bi zott sá gá nak né hány tag ja jöj jön
el, és az el vi ál lás fog la lást ad ják meg. Ilyen kiál lí tást en ge dé lyez ni he lyes vagy hely -
te len? Pró bál junk va la mi fé le esz me cse rét foly tat ni, mert nem sze ret ném egyé ni vé -
le mé nyem és íz lé sem alap ján egy sze rûen eluta sí ta ni eze ket a mû ve ket. Ké rem olyan
ál lás fog la lá su kat, mely re néz ve a ké sôb biek ben tá masz kod ni le het.”155

A zsû ri ta gok több sé ge, mint pél dául So mo gyi Jó zsef vagy 
Né meth La jos, jó szán dé kúan, ám ha son ló ta nács ta lan ság gal áll -
tak a ká pol na tár la tok kiál lí tá sai hoz, de azt vi lá go san lát ták, hogy
a mû vé szet ben be kö vet ke zett vál to zá so kat kép te len ség a szo cia -
lis ta rea lis ta ala po kon nyug vó, dokt ri ner kri ti ka esz kö zei vel
megítél ni. 

„Ez az anyag tük rö zô dé se an nak, ami a mû vé szet te rü le tén [zaj ló] átala ku lás ban meg -
mu tat ko zik. Hal lat la nul fon tos tu do má nyos kér dé sek rej le nek ben ne. Nincs az a szob -
rász vagy tör té nész, aki meg fe le lô ál lás fog la lást tud na ten ni.”156

1972-ben már a leg ma ga sabb fó ru mo kon is foglalkoztak a kiál -
lí tá sok és a zsû ri po li ti ka ügyé vel. A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium
Kép zô mû vé sze ti Osz tá lya 1972 ta va szán két fel mé rô anyag ban157

te kin tet te át a kiál lí tá sok szer ve ze ti rend sze rét és a kor társ ma -
gyar kép zô mû vé szet ak tuá lis prob lé máit. Ezek ben szá mos ke zel -
he tet len, de szin te min den mû vé sze ti ágat érin tô kér dést: az ön -
költ sé ges kiál lí tá sokat, az ama tô rök kel sze rin tük túl sá go san lo já lis
Nép mû ve lé si In té zet és az ama tôr moz ga lom ügyét is meg vizs -
gál ták. Az elô ter jesz tés vi tá ja so rán meg fo gal ma zott ja vas la tok -
ból és ál lás fog la lás ból egyér tel mû vé vált az az el lent mon dás, amely
a kiál lí tá sok köz pon to sí tott rend sze re és a mû vé sze ti élet ben vég -
be ment dif fe ren ciá ló dás kö zött fe szült. Az MSZMP KB ré szé rôl
is vi lá go san ér zé kel ték, hogy a köz pon ti bí rá la ti rend szer tart ha -
tat lan, mi vel „az ak tív és ha té kony be fo lyá so lá si rend szert e ke -
re tek kö zött nem le het kiala kí ta ni”.158 Hang sú lyoz zák, hogy 
– az Or mos ál tal már ko ráb ban ja va solt – de cent ra li zá ciót a meg -
le he tô sen for má lis sá vált köz pon ti bí rá lat ban kell meg va ló sí ta ni,
míg az en ge dé lye zés to vább ra is, szak mai és mû vé szet po li ti kai
koor di ná ló és el lenôr zô sze re pé nek meg tar tá sá val, a Lek to rá tus
pri vi lé giu ma ma rad. Az elavult zsû ri rend szer li be ra li zá lá si ter ve
a va ló ság ban azon ban nem szólt más ról, mint az el lenôr zés át te -
kint he tôbb for mái ról, egy ben a kiál lí tást ren de zô, il let ve a köz -
vet len felügye le tet gya kor ló ta ná csi szer vek ha té ko nyabb el lenôr -
zé sé rôl és szank cio ná lá sá ról. 

A ká pol ná ban 1971. jú nius 11-én meg nyi tott zsû ri zett kiál lí -
tás ról159 a me gyei ta nács mû ve lô dés ügyi osz tá lyá nak kép vi se lôi,
egy ad mi niszt rá ciós hi ba miatt160 a mû vek egy ré szét le sze det ték.
A ká pol na tár la tok el sô és egy ben utol só zsû ri zett kiál lí tása kap -
csán, 1972-ben, már be lát ha tó volt, hogy a kép zô mû vé sze tet
felügye lô szer vek kel és a ha tó sá gok kal va ló egyez ke dés nem ve zet
ered mény re. Ha nem zsû riz tet nek, ak kor nincs kiál lí tás, de hiá ba
zsû riz tet nek, ha kiál lí tás be mu ta tá sá ra nincs jo go sít vá nya a ká pol -
na bér lô jé nek. 
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161 Gaál Gaston (1868–1932) boglári föld bir to kos és ne ves 
po li ti kus – a Prónay-különítmények ön ké nyes ke dé se elôl
több száz me ne kül tet meg men tô – bá tor ma ga tar tá sa nyo -
mán kap ta Bog lár ezt a meg tisz te lô ne vet, me lyet a II. vi lág -
há bo rú ban, a len gyel és fran cia me ne kül tek be fo ga dá sá val,
is mé tel ten kiér de melt.

162 Nap ló, 1972. jú nius 7.,  118. o. 

163 Ennek egyik konk rét oka az volt, hogy Galántai, Csáji 
távollé té ben, az ál ta la aján lott, a ká pol na tár la tok szá má ra
nem zet kö zi re fe ren ciát je len tô Jan Berdiszak len gyel mi ni -
ma lis ta fes tô anya gát nem ál lí tot ta ki. In ter jú Csáji At ti lá val,
ké zi rat, 1998; Galántai meg jegy zé seit lásd az 51. ol da lon. 
164 Kas sák né ra – aki be leegye zett a mû vek boglári be mu ta -
tá sá ba – va ló szí nû leg „rá szól tak” a párt köz pont ból, hogy ne
ad ja oda Galántainak az anya got, így a kiál lí tás vé gül el ma -
radt ( 60. dok.; Artpool–Bog lár, ML/23a, b/1972.).

165 Perneczky, i. m., 23. o. 

166
 161–168. és 192–196. kép. 

„Az ül dö zöt tek pa ra di cso ma”161

Galántai 1972. jú lius 1-jé tôl kiál lí tó hely rôl ma gán mû te rem re vál -
toz tat ta meg a ká pol na stá tu sát. A változtatást ezt megelô zôen a
köz sé gi ta nács el nök nek is be je len tette. Óva tos sá gból, már a nyá -
ri sze zon kez de té tôl szi go rú rend sza bá lyok162 alap ján dön töt te
el, hogy a bér le mé nyé be kit és mi lyen fel té te lek mel lett en ged be.
Ez együtt járt av val, hogy a ká pol ná ban zaj ló ese mé nye ket ezután
va ló ban csak egy szûk és ki vé te le zett kör is mer het te. A ká pol na -
prog ram új mû vé szi di men zióit a to váb biak ban a konceptuális
mû vé szet szel le mé ben ké szült al ko tá sok és a Ma gyaror szá gon ak -
ko ri ban még jó részt is me ret len, il let ve nyo mai ban lé te zô, de még
meg nem ne ve zett mû fa jok je len tet ték. A több nyi re a hely szín re
ter ve zett vagy hely ben ké szült mun kák nál a krea ti vi tás, a fris ses -
ség, az azon na li reak ció kész ség ka pott fô sze re pet. 

Az 1972-es év sok szem pont ból for du ló pon tot je lzett a ká pol -
na tár la tok tör té ne té ben. Rész ben anak ro nisz ti kus sá vált a „tár -
lat” el ne ve zés, hi szen a ha gyo má nyos kiál lí tá si for má ció val szem -
ben na gyobb hang súllyal je len tek meg az imp ro vi za tív, az
in terak tív és a szo ciá lis as pek tu sok esz té ti zá lá sá val fog lal ko zó mû -
vek. Az 1971-tôl Er dély Mik lós, Szentjóby Ta más és az ipar ter -
ves al ko tók meg je le né se, a szürenonos mû vé szek több sé ge szá -
má ra vi tat ha tó mû vé szi el vek, so ka kat vá la szút elé ál lí tot tak.
A kez de ti kiál lí tók kö zül so kan, akik az új helyzetnek nem tud -
tak, vagy nem akar tak meg fe lel ni, hát tér be szo rul tak, vagy las -
san ként le mor zso lód tak, né há nyan azon ban, mint Csutoros Sán -
dor, Ha ris Lász ló, Mol nár V. Jó zsef vagy Szemadám György és
má sok, egé szen 1973 nya ráig ki tar tot tak. 

1971 nya rán, egy kiál lí tás ren de zé si prob lé ma miatt, Csáji Attilá -
nak nézeteltérése támadt Galántaival.163 En nek el le né re 1972-ben
részt vett a jú niu si zsû ri zett kiál lí tás ban, köz re mû kö dött a vé gül
el ma radt In memoriam Kas sák cí mû kiál lí tás164 meg szer vezé sé -
ben, és öt let adó ként a ju go szlá viai Bosch + Bosch cso port boglári
meg hí vá sá ban. Csáji vi tat ha tat lan sze re pet ját szott a ká pol na tár -
la tok bein dí tá sá ban és az el sô két év kon cep ció já nak kiala kí tá sá -
ban. Ta pasz talt sá ga és a kul túr po li ti ka ál tal mar gó ra szo rí tott mû -
vész tár sa da lom ban va ló is mert sé ge sze ren csé sen ta lál ko zott
Galántai el szánt sá gá val, aki sa ját bér le mé nyé ben mó dot és le he -
tô sé get adott e mû vé szek nek al ko tá saik be mu ta tá sá ra. Csáji szá -
má ra Bog lár fon tos, ám in kább epi zód jel le gû él mény volt, míg
Galántainak el sô sor ban olyan „poszt gra duá lis” kép zést je len tett,
amely dön tôen ha tott sor sá ra és ké sôb bi mû vé szi te vé keny sé gé -
re. Pauer Gyu la er rôl így vé le ke dik: 

„Vég ered mény ben az adott idô szak ban is te ni aján dék nak is le he tett te kin te ni ezt a
le he tô sé get, mely Galántaitól eredt, ma már lát szik, óriá si, pó tol ha tat lan sze re pe volt.
Gyu ri nak vé le mé nyem sze rint egész mun kás sá gát, egész to váb bi éle tét et tôl kezd ve
meg ha tá roz ta.”165

Na gyobb szak mai nyil vá nos ság elôtt el sô íz ben itt sze re pel tek a
boglári tár la tok kal egy idô ben in du ló Pé csi Mû hely al ko tói,
Haraszty Ist ván nal kö zös kiál lí tá su kon.166 Aknai Ta más a Pé csi
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167 Aknai Ta más: A Pé csi Mû hely. Je len kor Kiadó, Pécs, 
1995, 22. o. 

168 Pinczehelyi Sán dor le ve le Galántai György nek,
Artpool–Bog lár, ML/2/1972.

169 A mú zeu mi anyag kiál lí tá sá hoz nem kel lett a Lek to rá tus 
en ge dé lyét kér ni.

170 Kül föl di anya gok be mu ta tá sá hoz a Kul tu rá lis Kap cso la -
tok In té ze te és a mi nisz té rium adott ki en ge délyt. 

171 Cseh, szlo vák és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ja, 1972. 
au gusz tus 26–27.,  141. o.;  210–215. kép. 

172
 54., 56. dok.

173
 195. kép.

Mû hely rôl szó ló mo nog rá fiá já ban167 a mû hely tag jai nak boglári
sze rep lé sét úgy íté li meg, hogy ez hoz ta meg a vi dé ken élô mû vé -
szek szá má ra az át tö rést és az or szá gos is mert sé get. A szer zô
azonban azt is hoz zá fû zi, hogy a szak mai köz vé le mény fi gyel mét
nem annyi ra a kiál lí tott mun kák mi nô sé ge irá nyí tot ta a Pé csi Mû -
hely re, mint in kább a til tott és tûrt ka te gó riá ba tar to zó fô vá ro si
mû vé szek kel kö zös sze rep lé se. 

A pé csiek kez de ti, geo met ri kus tö rek vé seit ek ko ri ban vál tot ták
fel a sze mé lye sebb hang vé te lû fo tó, body art, land art és koncep -
tualista kí sér le tek. Boglári be mu tat ko zá suk nem csu pán ba rát sá -
gok kal gaz da gí tot ta szak mai te vé keny sé gü ket, ha nem ar ra is 
mó dot adott, hogy fô vá ro si tár saik kal egyen ran gúan kap cso lód -
has sa nak be a neoavant gárd meg moz du lá sok ba. 

„Nagy mé re tû sík és tér dol gok ra gon dol tunk, ame lyek ala kít ha tók és vál toz tat ha tók
len né nek bár ki ál tal, de az elv a kü lön bö zô rög zí té sek miatt meg ma rad na. Kb. 3 na -
pig – a meg csi ná lás fo lya mán – szi go rúan pon tos rit mus alap ján do ku men tál nánk
perc rôl perc re, szö veg, film, fo tó stb. […] Az anyag nem zsû ri zett, hi szen ak kor és ott
egy idô tar tam ra ké szí ten dô. A Lek to rá tus sal fa sírt ban va gyunk, kö zü lünk Lan tos egye -
dül az Alap-tag, mi nem. A Nép mû ve lé si In té zet tel van zsû ri kap cso la tunk.”168

Az 1971. ok tó be ri párt köz pon ti megál la po dás ér tel mé ben és a
köz sé gi ta nács nak tett ígé re te sze rint Galántai 1972-ben mind a
Lek to rá tus, mind pe dig a ta ná csi szer vek fe lé je lez te kiál lí tá si igé -
nyeit. A pé csiek ügyé ben Bar tha Éva vá la sza az volt, hogy a hely -
ben ké szült mû vek nem, csak a kész anyag bí rál ha tó. Lát ha tó volt,
hogy ez a kér dés hosszú tá von prob lé mát fog je len te ni, mi vel a
kiál lí tott mun kák zö mét a mû vé szek hely szí ni ki vi te le zés re ter vez -
ték, s ez ele ve ki zár ta az elô ze tes zsû ri le he tô sé gét. A kiál lí tás ra ke -
rü lô mû ve ket, mint mú zeu mi anya got,169 vé gül Aknai Ta más köz -
re mû kö dé sé vel a pé csi ta nács hagy ta jó vá. 
A ká pol nát bér lô Galántai út tö rô vál lal ko zá sa volt, hogy kül föl di
mû vé sze ket is meg hí vott, és prog ram ját – má sok hoz ha son lóan –
a ke let-kö zép-eu ró pai ré gió ha son ló tö rek vé se ket kép vi se lô mû -
vé sze té nek in teg ráns ré sze ként kép zel te el. A kül föl di anya gok ha -
zai be mu ta tá sá hoz spe ciá lis en ge dé lyek re170 volt szük ség, amit ma -
gán sze mé lyek egyéb ként sem kap hat tak meg. Kü lö nö sen
pro vo ka tív nak érez het te a ko ra be li kul túr po li ti ka a cseh, szlo vák
és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ját Beke Lász ló szer ve zé sé ben, amely
egy ben az el ti port prá gai ta vasszal va ló együtt ér zés jel zé se volt.171

A Bosch + Bosch cso port be mu ta tá sát Galántai a mi nisz té rium -
ban több ször is kér vé nyez te, ered mény te le nül.172 A fia tal vaj da -
sá gi mû vé szek, Ke re kes Lász ló, Slavko Matković, Szal ma Lász ló
és Szombathy Bá lint fô ként konceptuális kí sér le teik kel hív ták fel
ma guk ra a ju go szlá viai avant gárd fi gyel mét. 

Haraszty Ist ván a pé csiek kel együtt mu tat ta be – az 1972 ta va -
szán a Ganz Mávag Mû ve lô dé si Ház ban be til tott kiál lí tás után –
legújabb elekt ro mos fény- és hang ef fek tu sok ra épü lô mo bil jait,
töb bek kö zött Mint a ma dár cí mû hí res, a Ká dár-kor szak kvá zi-
sza bad sá gát jel ké pe zô ka lit ká ját.173 A Lek to rá tus te rü le ti elôadó -
ja fel jegy zés ben szá molt be fe let te sei nek a kiál lí tás ról:
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174
 59. dok.

175
 60. dok.

176 Uo.

177 In ter jú Szikora Já nos sal, ké zi rat, 1998.

178 In ter jú Ha lász Pé ter rel, ké zi rat, 1998.

179 Vi tá nyi Iván fel jegy zé se Aczél György nek az if jú sá gi 
ama tôr mû vé sze ti moz ga lom vi tás je len sé gei rôl az Orfeo-ügy
kap csán. MOL M–KS–288–36/1972/2. ô. e.

„Ér dek lô dé sünk re, hogy mit tud e szer ke zet, Haraszty a kö vet ke zô ket mond ta: a szer -
ke zet tel (elekt ro mos ság be kap cso lá sa ré vén) nyo mon kö vet he tô a ka lit ká ba zárt pa -
pa gáj összes te vé keny sé ge (moz gá sa, ét ke zé se). […] Egy bi zo nyos ru dacs ká ra re -
pül ve a ka lit ka aj ta ja au to ma ti ku san ki nyí lik, ezál tal le het sé ges sé vá lik szá má ra a
sza ba du lás, hi szen aj ta ja nyit va. Sza ba du lá sa és sza bad sá ga csu pán lát szó la gos, mert
hi szen, ha el re pül az adott pont ról, az aj tó au to ma ti ku san be csu kó dik. A szer ke zet,
pon to sab ban a ma dár ese te pél dáz za az em be rek sza bad sá gá nak lát szó la gos sá gát is.
(Galántai sze rint ôt ma gát kel le ne a Haraszty szer kesz tet te ka lit ká ba zár ni, Haraszty
er re úgy rea gált, hogy ez szá má ra az ete tést il le tôen igen költ sé ges len ne.) Egy pil la -
nat ra meg döb ben tünk e mon da tok sú lyos sá gá tól, ér tel mé tôl, ér tel mez he tô sé gé tôl,
majd vi tat koz va, nem egé szen van ez így – mond tuk, mert hi szen az em ber, ab be li tu -
laj don sá gá val, hogy gon dol ko dó-cse lek vô lény, va la mit mégiscsak ki ta lál, hogy sza -
bad sá ga ne pusz tán le he tô ség le gyen.”174

A fel jegy zés nyo mán Or mos Ti bor Gá dor End re mi nisz té riu mi
osz tály ve ze tô höz in té zett le ve lé ben175 a kiál lí tást és Haraszty ka -
lit ká ját po li ti kai el lenál lás nak mi nô sí tet te, egy ben ja vas la tot tett
a ká pol na tár la tok fel szá mo lá sá ra. E le vél ben kör vo na la zó dik az a
„for ga tó könyv”, amely ben már sze re pet kap tak a párt- és ál la mi
szer vek ma ga sabb fó ru mai is. 

„A le het sé ges in téz ke dés több irá nyú le het ne. Rész ben az Egy ház ügyi Hi va tal nál kelle -
ne el jár ni a bér let meg szün te té se ügyé ben. Más részt nem vol na ér dek te len va la miféle
tá mo ga tást ad ni a he lyi ta nács nak, hogy legalább a nyá ri hó na pok ra üze mel tet hes -
sen egy kiál lí tó he lyi sé get, ahol köz pon ti ren dez vény ként le het ne kiál lí tá so kat el he -
lyez ni. De min den fé le kép pen ad mi niszt ra tív esz kö zök kel is meg kel le ne aka dá lyoz -
ni, hogy ez a he lyi ség hip pi ta lál ko zó le gyen kép zô mû vé sze ti kiál lí tá sok cí mén.”176

Galántai, 1973-as prog ram já ban, az underground tel jes spekt ru -
má nak be mu ta tá sá ra tett kí sér le tet, mely nek ered mé nye ként va -
ló ban si ke rült fel vá zol nia egy kö zel tel jes pil la nat ké pet a hetvenes
évek ele jé nek ro kon stá tu sú mû vé szi je len sé gei rôl. Így kap tak meg -
hí vást a kor szak leg je len tô sebb al ter na tív szín tár su la tai is, a Kassák
Szín ház, a Ko vács Ist ván Stú dió és a Brobo, ame lyek nek fel lé pé -
si le he tô sé gei – fô ként Bu da pes ten – kor lá to zot tak vol tak.

„Ezek a cso por tok nem a ha gyo má nyos szín ház el le né ben jöt tek lét re, ha nem mel -
lette, de olyannyi ra mel let te, hogy szá munk ra az a má sik szín ház egyál ta lán nem is
lé te zett.”177

„A nyel ve ze tet – a párt nyel ve ze tet – annyi ra is mer tük, hogy tud tuk, ho gyan kell be -
szél ni a hi va ta lo sok kal. Hogy mit fo gad nak el, és mit nem fo gad nak el. Hogy meg kap -
has suk a he lyet, az kel lett, hogy az »elv társ« szót ki tud juk mon da ni ko mo lyan, vagy
legalábbis hát úgy idé zô jel ben ko mo lyan. Le kel lett ad ni for ga tó köny vet, és tel je sen
mindegy volt azután szá munk ra, hogy mit ír tunk le, mert úgyis a ma gunk út ján men -
tünk. És így kö vet ke zett be az tán, hogy az el sô elôadá sun kat ott Zug ló ban be is til tot -
ták, vi szont a Jó zsef At ti la la kó te le pen en ge dé lyez ték, mert a be til tó ha tá ro zat csak
ar ra a ke rü let re szólt.”178

A szín ját szás „har ma dik szek to rá ba” tar to zó, mind a hi va ta los,
mind pe dig egy más tól és a ha gyo má nyos ama tôr szín há zi for má -
ció tól is kü lön bö zô cso por tok te vé keny sé ge a hat va nas évek vé gé -
tôl vált je len tôs sé Ma gyaror szá gon. 

„Az utób bi idô ben rend kí vül megélén kült az ama tôr szín ját szó moz ga lom. Együt te sek ala -
kul nak, de nem az zal a cél lal (mint ko ráb ban), hogy be mu tas sák a vi lág iro da lom re me -
keit, vagy a szó ra koz ta tó és ope rett-i ro da lom kom mersz mû veit. Da rab jai kat ma guk ír -
ják, tár sa dal mi mon da ni va lót, lé nye ges mon da ni va lót kí ván nak ve le ki fe jez ni, s szín pa di
esz kö zeik ben is mást akar nak, mint a hi va ta lo san ha gyo má nyos szín há zi mû sor po li ti -
ka. […] A moz ga lom nak ma te vé keny és az if jú ság ra ha tást gya kor ló ve ze tôi van nak.”179
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180 Sza bad ság ipa ri adás, IV. csa tor na.  160. o. 
181

 104. dok.

182 Bá lint Ist ván: Frankenstein evan gé liu ma. In: Papp Ta más 
(szerk.): Szó get tó. Vá lo ga tás az új ma gyar avantgarde do ku -
men tu mai ból. Je len lét, 1989, 1–2 (14–15), 71. o.

183 SML XXVII. 518. f. MSZMP SM Bizottságának Iratai, 1973,
PMO-iratok, 2. cs. 25. ö. e. 

184
 141. dok. 

185 „Ja va sol juk a saj tó ban az össze jö ve te lek er köl csi ol da lát
ele mez ni, olyan ta nul ság le vo ná sá val, hogy az egy ház ne se -
gít sen a fia ta lok er köl csi mo rál já nak aláásá sá ban.” Tör té -
ne ti Hi va tal, O-16268/1., „Hor gá szok I.” fe dô ne vû dosszié,
190–194. o.  104. dok.

186
 185–186. o.

187 Neu mann Gá bor 1990. ja nuár 14-én el hang zott in ter jú ja.
Kö zöl ve: Markovits Fe renc: Ká pol na-tár lat. Ba la ton bog lár,
1970–73. Kul tú ra és Kö zös ség, 1990/4, 101–109. o.

188 Hegedüs Lász ló nyi lat ko za ta Szémann Bé la ri port-
összeál lí tá sá ból. In: Egy le gen da vé ge a kék ká pol ná ban. Mû -
vé szet, 1975/10, 19. o.

Ha jas Ti bor Najmányi ex pe ri men tá lis szín há zá val, a Ko vács Ist -
ván Stú dió val kö zö sen tar tott ak ció-felol va sá sá nak180 nem tit kolt
po li ti kai uta lá sai a BM fi gyel mét is fel kel tet ték.181 A BM 1971
óta tar tot ta tit kos meg fi gye lés alatt a Halász-féle cso por tot.
Galántai 1973-ban, a tár su lat boglári sze rep lé sei kap csán ke rült a
bel sô el há rí tás lá tó kö ré be; 1973 nya rá tól az elô ze te sen el ren delt
rend ôri raz ziák mel lett meg sza po rod tak a boglári ese mé nyek rôl
tu dó sí tó ügy nö ki je len té sek. 

„Itt min den el csen de sül, nin cse nek ese mé nyek, 
hogy új ese mé nye ket szül je nek”182

„A mû vé sze ti élet tisz tu lá sát je len ti, hogy fel szá mo lás ra ke rült a
már hír hedt té vált ba la ton bog lá ri Ká pol na tár lat, amely sok ké tes
ér té kû mû vészt von zott”– ol vas hat juk egy so mo gyi párt ak tí va-ülés
jegy zô köny vé ben.183

A me gyei szer vek, 1973 au gusz tu sá ban, „jog sze rûen el jár va”,
ha tó sá gi úton zár ták le a ká pol na ügyét: igaz, nem nyil vá no san,
de mind vé gig elis mer ték,184 hogy a mû vé szek ré szé rôl nem tör -
tént tör vény sér tés. A kép zô mû vé sze ti kér dé sek kel kap cso la tos
jog sza bá lyok ugyanis nem zár ták ki a mû hely be mu ta tók, mû te -
rem-kiál lí tá sok meg tar tá sát, így csak a pro pa gan daa nya gok kal
kap cso la tos til tó ren del ke zé se ket tud ták fo ga na to sí ta ni. A hal -
ma za ti bün te té sek, a mond va csi nált „sza bály sér té si vét sé gek” so -
ra és a saj tó had já rat már a pszi cho ló giai mód sze rek hez tar to zott. 

1973. au gusz tus 27. után, de cem ber vé gén új ra elô vet ték az
„ügyet”. A So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság III/III-as osz -
tá lyá nak 1973. au gusz tus 22-én, te hát a ká pol na be zá rá sa elôtt hat
nap pal kelt in téz ke dé si ter ve sze rint nyil vá nos ság ra kell hoz ni a
mû vé szi avant gárd te vé keny sé gé nek „er köl csi ol da lát”, és e cél ból
komp ro mit tá ló ada to kat kell a saj tó ren del ke zé sé re bo csá ta ni.185

Ké zen fek vô volt, hogy a So mogy me gyei tit kos rend ôr ség gyûj tô -
mun ká já nak ered mé nyét sen ki sem ka ma toz tat hat ja na gyobb ha -
szon nal, mint Sza bó Lász ló, a párt lap ve ze tô bel po li ti kai mun ka -
tár sa, az ef fé le le lep le zô zsur na lisz ti ka emblematikus fi gu rá ja. 

A cikk te hát egyér tel mûen meg ren de lés re ké szült, an nak el le -
né re, hogy a „kékfé nyes” Sza bó egy rá dió in ter jú ban kö zel húsz év
után is ki tar tóan bi zony gat ta, hogy a Nép sza bad ság de cem ber 16-i
szá má nak va sár na pi mel lék le té ben meg je lent Happening a krip tá -
ban cí mû írá sa186 la kos sá gi be je len tés re író dott, és a boglári ká -
pol na tár la to kat va ló já ban

„a ma gyar ka to li kus egy ház nyo mo rí tot ta meg. […] Én azt nem tu dom, hogy a kul tu -
rá lis irány zat [sic!] ré szé rôl nyo más volt-e, én ezt nem vizs gál tam. […] Sen ki ne kem
nem szólt ar ról, hogy ez bár mi faj ta kul tu rá lis fe ke te je len ség, amit el kell ti por ni. Ne -
kem sen ki ezt a cik ke met meg nem néz te. Sen ki inst ruk ció kat nem adott.”187

„Galántaiéktól van mit ta nul ni”188

„A már a kul tu rá lis po li ti ka kö rein kí vül esô bot rá nyok miatt be zárt ká pol ná ban a
Szö vet ség köz re mû kö dé sé vel az el múlt nyár vé gé tôl új prog ram- és kiál lí tás so ro zat 
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189 Bereczky Lo ránd fel jegy zé se a ba la ton bog lá ri 
„Ká pol na-tár lat ról”, 1975. szep tem ber 30. 
MOL M–KS–288–36/1975/14. ô. e. 

190  84–85. kép.

191 Hegedüs Lász ló, a boglári mû ve lô dé si ház igaz ga tó ja 
er rôl így nyi lat ko zott: „Galántaiéktól van mit ta nul ni. Kö zön -
sé gük min dig volt. So kat is ír tak ró luk, bár a tár la tok mû vé -
szi ér té két […] ez nem emel te.” Szémann Bé la, i. m., 19. o.
192 Uo.
193 1973 au gusz tu sá ban Ko vács Sá muel – a ká pol na tár la tok
be zá rá sát kö ve tôen – le mon dott ta nács el nö ki poszt já ról. In -
ter jú Ko vács Sá muel lel. In: Va ká ció I–II., MTV, 1998.

194 Szémann Bé la, i. m., 20. o.

in dult. Hely reál lí tot ták a kör nye ze tet és kul tu rált kör nye zet ben ren de zik meg az új,
za var men tes tár la to kat.”189

A ká pol na tár la tok kal kap cso la tos hi va ta li ügy me net so rán mind -
vé gig fel tû nô, hogy az uta sí tás és a vég re haj tás, az „il le té kes sé gi vi -
szo nyok” te rén meg le he tôs zûrzavar ta pasz tal ha tó. Az, hogy a ká -
pol na vi szony lag hosszú ideig, négy évig élet ben ma rad ha tott,
rész ben össze függött a so mo gyi já rá si ap pa rá tus át szer ve zé se kö -
rü li bü rok ra ti kus káosszal. 

A so mo gyi köz igaz ga tás ban 1971 ele jén je len tôs for du lat állt
be, amely el sô sor ban a já rá si szer ve ket érin tet te. A já rás a köz ség
és a me gye kö zöt ti össze kö tô ka pocs volt. A já rá si ta ná csok hi va -
tal lá ala kí tá sá nak – amely egy ben szé le sebb jog kört is je len tett –
a köz igaz ga tá si funk ció kon túl töb bek kö zött az volt a cél ja, hogy
a köz mû ve lô dést in teg rál ja, a ta ná csok mun ká ját el lenôriz ze és ér -
té kel je. Az át szer ve zés kö vet kez té ben azon ban a hir te len je lent ke -
zô sok fé le gaz da sá gi és egyéb feladat mel lett nem tu dott elég fi -
gyel met for dí ta ni a kul tú ra és a mû vé szet irá nyí tá sá ra. A gon do kat
nö vel te, hogy a négy já rá si hi va tal kö zül stá tus hiá nyá ban ép pen
Fo nyód nak, amely hez Ba la ton bog lár is tar to zott, jó ideig nem volt
köz mû ve lô dé si felügye lô je, és a köz mû ve lô dé si rend szer szer teága -
zó te rü le tei nek a fel sôbb szin tek kel va ló koor di ná ció ja is aka do -
zott. A köz pon ti tö rek vé sek he lyi rea li zá lá sa so rán mind vé gig kap -
ko dás és fe jet len ség ural ko dott, amely prob lé má val a párt irá nyí tás
te rén vi szont csak el vét ve ta lál ko zunk. 

A tör tén tek után, 1974-ben, kvá zi „ál la mo sí tot ták” a ká pol nát,
mi vel a szak mai irá nyí tás a Ma gyar Kép zô mû vé szek Szö vet sé gé -
hez, majd a Fia tal Kép zô mû vé szek Stú dió já hoz ke rült. Az épü le -
tet te kin té lyes össze gû ta ná csi tá mo ga tás sal ki ta ta roz ták és kék re
fes tet ték,190 tár sa dal mi mun ká val rend be hoz ták a Te me tô dom -
bot, meg csi nál ták a köz vi lá gí tást. S bár nem volt egé szen tisz tessé -
ges, hogy a „Ká pol na Tár lat” el ne ve zést vál to zat la nul hagy ták, ez
mégis jó tak ti ká nak bi zo nyult. Valószínûleg a he lyi ta ná csi és párt -
szer vek il le té ke sei vél het ték úgy, hogy ép pen ezt, a me gye be csü -
le tén szé gyen folt ként ék te len ke dô ne vet kell tisz tá ra mos niuk a
nyil vá nos ság elôtt. A Kék Ká pol na prog ram já nak kiala kí tá sát is a
múlt ban tör tén tek el túl zott kom pen zá lá sa jel le mez te, bár a minta
alap ve tôen már ké szen volt, és az új szer ve zôk em lé ke ze tét fel frissí -
tet ték azok a hely be liek, akik elis mer ték a Galántai-féle kez de mé -
nye zés eré nyeit.191 „A ká pol na-domb Bog lár szim bó lu ma lesz!”192

– nyi lat koz ta az 1973-ban le kö szö nô Ko vács Sá muel193 he lyé be
lé pô Ágos ton Er nô, a köz ség új sü te tû ta nács el nö ke. A Szö vet ség
ál tal mû vé sze ti ta nács adó nak fel kért Va das Jó zsef ugyanak kor a
prog ram összeál lí tá sá nak ne héz sé gei rôl pa nasz ko dott a saj tó nak. 

„Rész ben az elô zô évek ese mé nyei bôl kö vet ke zôen, ke ve sen vál lal ták a kiál lí tást.
[…] Ne he zí tet te hely ze tün ket az is, amit egy sze rûen csak »boglári le gen dá nak« ne -
vez nék. Azok a kol lé gák, akik nek ér de kük ben állt e le gen da vé del me, azt ve tet ték el -
le nünk re: a Galántai-féle tár la tok mû vé szet tör té ne ti tényként könyvelhetôk el. Ezért 
bár mennyi re ér tel mes foly ta tás is de val vál ná az egy ko ri vál lal ko zást. […] Mû vé szet -
tör té ne ti ér té kû tár la to kat és mû ve ket nem le het sem mis sé ten ni. Csak le gen dá kat
osz lat ha tunk szét.”194
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195 A kiál lí tás anya gát mi nisz té riu mi vá sár lá sok ból ál lí tot -
ták össze. 

196 A kiál lí tást a Lek to rá tus az ön költ sé ges ka te gó riá ba 
so rol ta. „A zsû ri vé le mé nye nem volt egyér tel mû, a kiál lí tás
a tû ré si ha tá ron volt, amit szó ban kö zöl tek ve lünk, azon ban
ez így nem ke rült rög zí tés re.” Gyôrffy Mik lós in ter jú ja
Svenda Ist ván nal, el hang zott a 168 órá ban; 
MOL M–KS–288–36/1975/14. ô. e.

197 Bereczky Lo ránd fel jegy zé se az MSZMP KB 
Kul tu rá lis Alosz tá lyá nak, 1975. szep tem ber 30. 
MOL M–KS–288–36/1975/14. ô. e.

198 Szémann Bé la, i. m., 20. o.

199 Gu lyás Jó zsef, a me gyei ta nács mû ve lô dés ügyi fô elô-
adója jel le mez te így az új kon cep ciót. 

200 Jávori Bé la: Vi har után. So mo gyi Nép lap, 1978. au gusz-
tus 30., 3. o. 

201 Uo.

Számításaikba azonban már a kö vet ke zô év nya rán, az 1974. jú -
lius 26-án nagy csin nad rat tá val meg nyi tott Mo dern ma gyar mû -
vek cí mû kiál lí tás195 után újabb hi ba csú szott. Ke mény György
gra fi kus mû vész kiál lí tá sát – ame lyet a lek to rá tu si zsû ri ha gyott jó -
vá196 – a me gyei ta nács il le té ke sei né hány nap pal a meg nyi tó után
be zár ták. Az esettel kapcsolatos, a 168 órá ban meg je lent ri port
újra fel ka var ta a so mo gyi közélet ben az in du la to kat. 

„Eb ben az év ben az elô re meg be szélt prog ram ke re té ben ke rült sor Ke mény György
al kal ma zott gra fi kus kiál lí tá sá ra is, s en nek meg nyi tá sa után zaj lott az az ese mény,
amely rôl a 168 órá ban szó esett. Az tör tént, hogy a meg nyi tás után a me gyei ta nács -
nál kér dé ses nek ítél ték az anya got, s elég gé ul ti má tum sze rûen szó lí tot ták fel a mû -
vészt tár la ta be zá rá sá ra. Az el já rás meg gon do lat lan volt, s a kö vet kez mé nyek kel nem
szá mol tak az in téz ke dést meg ho zók. Szak mai lag sem volt egyér tel mû az el já rás. Már
a ha tá ro zat kiadá sát kö ve tôen kér tük a Kul tu rá lis Mi nisz té rium Kép zô mû vé sze ti Osz -
tá lyát, hogy vizs gál ják meg az ügyet, és te gye nek in téz ke dést a ha son ló ese tek el ke -
rü lé se ér de ké ben. A vizs gá lat meg is tör tént, s megál la pí tást nyert, hogy a he lyi ta -
nács tá jé ko zat lan sá gá nak tud ha tó be, hogy a tár lat egyál ta lán meg nyílt, s hogy
el ren del ték a be zá rást is.”197

A Kul tu rá lis Mi nisz té rium Kép zô mû vé sze ti Osz tá lya a Szö vet ség -
gel és a me gyei ta nács mû ve lô dés ügyi osz tá lyá val kon zul tál va fog -
lal ko zott a ká pol na tár la tok prog ram já val, s en nek kap csán Va das
Jó zsef a kel lô ügy buz ga lom mal fo gal maz za meg jö vô be ni ter veit:

„Mi szin tén új kez de mé nye zé se ket sze ret nénk tá mo gat ni. De nem a nyu gat- eu ró pai
kép zô mû vé sze ti áram la tok fel szí nes át vé te le, epi gon új ra fo gal ma zá sa a cé lunk. Olyan
kor sze rû mû vek nek kí vá nunk fó ru mot ad ni, ame lyek szo cia lis ta va ló sá gunk kér dé -
sei re ke res nek vá laszt a mû vé szet mai ered mé nyei nek bir to ká ban. A kiál lí tó mû vé -
szek és a szer ve zôk nem füg get le nít he tik ma gu kat at tól, amit szo cia lis ta kul tu rá lis
po li ti ká nak szo kás ne vez ni.”198

Mi köz ben a me gyei ta nács mû ve lô dés ügyi fô elôadó ja „ab la kot
akart nyit ni a fia tal mû vé szek mun kás ság á ra”,199 a „ká pol na-bot -
rány” sza gát nem si ke rült ki szel lôz tet nie. Meg le pô mó don a he -
lyi saj tó még évek kel ké sôbb is cik ke zett a ré gi „ügy rôl”. A So mo -
gyi Nép lap fô szer kesz tô je Vi har után200 cí mû írá sá ban idéz te fel
a múlt ban tör tén te ket: 

„…elér ke zett az idô, hogy csak nem egy év ti zed múl tá val kiáb rán dít suk a nosz tal gi -
kus má niá val vi har ra em lé ke zô ket, […] Ide je vol na te hát, hogy vég re min den ki lát va
lás son – kék ben és vö rös ben – a mély sé ge sen el szo mo rí tó fe ke te he lyett. 

Azt mond tam, kék ben és vö rös ben. És ta lán zöld ben is, ha a szép kör nye zet re gon -
do lok, ahol a két ká pol na áll a boglári he gyen. Va la mi kor csak nem rom bo ló vi hart ka -
vart az egyik, az tán fény ve tô dött rá, s egy má si kat szült köz vet len kö ze lé ben, amely
most már vö rös ben hir de ti az ér ték te rem tô gon do lat élet re va ló sá gát.”201

*

A boglári ká pol na a hetvenes években pél da nél kü li mû együt tes
lét re ho zá sá ra adott le he tô sé get, amely nek egyik leg fon to sabb mé -
diu ma maga a ká pol na volt. A mû vé szek egy más kö zöt ti és a ha -
ta lom mal szem be ni szem lé let be li és esz té ti kai ál lás pont já nak köz -
ve tí tô jeként – a Mar shall Mc Luhan-i ér te lem ben – ma ga volt az
„üze net”.
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Galántai „el lenin téz mé nye”, pon to sab ban – ahogy Szkárosi
End re ne ve zi – az „el len kul tú ra in téz mé nye” olyan önszervezôdô
mû vé szi ak ti vi tás ból szü le tett, amely egye dül ál ló volt a kor szak -
ban. Mû kö dé sé nek négy éve alatt a mû vé szi sza bad ság tu da tos vál -
la lá sát tûz te ki cé lul, és leg fôbb ere je ab ban volt, hogy, igaz, rö vid
ideig, de bár mi lyen hi va ta los tá mo ga tás nél kül ké pes volt megáll -
ni ön ma gá ban. Az iro dal mi, a ze nei avant gárd dal majd a
szamizdattal, a má so dik nyil vá nos ság gal együtt a mai, de mok ra -
ti kus kul tú ra elôz mé nye volt, s mint ilyen, megér dem li a to váb bi
ku ta tó és mû elem zô fi gyel met. 
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1970

p-1. Galántai György,
Péterfy Lász ló 
és Ma gyar Jó zsef

p-2. Tu ris ták, a hát tér ben
Ha ris Lász ló fotógrafikái

p-3. A Gesualdo Ének Együt -
tes kon cert je 
(au gusz tus 23.)

p-4. A kon cert kö zön sé ge, 
a bal ol da lon a ren de zô,
Szôcs Zsu zsa

p-5. A bal ol da lon Mol nár 
V. Jó zsef, kö zé pen Ká ro lyi
Amy, jobb ol da lon Gyetvai
Ág nes (au gusz tus 30.)

p-6. Te me si Nó ra, Csáji 
At ti la, Pauer Gyu la és Ha ris
Lász ló (a fa lon Te me si Nó ra
ké pe)

p-7. Két is me ret len, Ba logh
Fe renc, Ha ris Lász ló 
fe le sé ge és Tóth Jó zsef

p-8. Az elôadás kö zön sé ge,
kö zé pen, a hát tér ben 
Ilyés Ist ván
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1971

p-9. Csutoros Sán dor,
vissza té rô ben a pad lás ról,
ahol füg gesz tett szob rait
rög zí tet te (jú nius 8.)

p-10. Or vos And rás és
Galántai György Ma ro si 
Jú liá val, elôadá sa után 
(jú nius 13.)

p-11. A be til tás utá ni 
szim bo li kus út le zá rás

p-12. Uherkovich Ág nes

p-13. Vár nagy Pé ter,
Uherkovich Ág nes (bi cik li -
vel), Swierkiewicz Ró bert,
is me ret len

p-14. Uherkovich Ág nes és
Vár nagy Pé ter 

p-15. Szeift Bé la
helyspecifikus tárgy szob ra
ké szü lés köz ben

p-16. A bá dog ko por sók 
el szál lí tá sa. A fu va ro sok 
se gí tôi Galántai György,
Szeift Bé la és Halmy Mik lós
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1972

p-23. Ru dolf Sikora 
(au gusz tus 26.)

p-24. Jiř í Valoch 
és Szentjóby Ta más 
(au gusz tus 26.)

p-17. Ká pol na-en te riôr 
a Ka lá ka együt tes kon cert je
utá ni haj nal ban (jú nius 17.)

p-18. „Er dély Mik lós és Füst
Milán” (E. M. beál lí tá sa, 
jú lius 8.)

p-19. A kar zat mint 
hang stú dió

p-20. Örsi Ka ta lin és Mol nár
Ger gely (jú lius 30., a fa lon
Lakner Lász ló „orosz 
kucs má ja”)

p-21. Kismányoky Ká roly
táj kor rek ció ját sze re li,
jobb ra Ascher Ta más 
(jú lius 6.)

p-22. Galántai György 
és Pinczehelyi Sán dor 
a Pé csi Mû hely kiál lí tá sá -
nak ren de zé se köz ben 
(jú lius 9.)
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1973

p-25. A ká pol na fe lé ve ze tô
úton, kö zé pen Gön dör
György, Galántai György 
és Szemadám György 
(jú nius 16.)

p-26. A Szem be sí tés ren de -
zé se köz ben Csutoros 
Sán dor és Galántai György,
a hát tér ben Don Pé ter 
(jú nius 22.)

p-27. A ká pol na mö göt ti
domb ol dal

p-28. Najmányi Lász ló és
Papp Ta más a Ba rát sá gos
bá nás mód elôadá sa elôtt
(jú lius 21.)

p-29. Ha rasz ti Mik lós 
és Dixi (Gé mes Já nos)

p-30. Szentjóby Ta más 
és Sas Jú lia a leg fris sebb
„hi va ta los ira tot” ol vas sák,
mel let tük Galántai György

p-31. „Stressz ol dó, kar ban -
tar tó” fo ci a stran don: 
Ma gos György és Ha lász 
Pé ter, a tá vol ban ifj. Kurtág
György (au gusz tus 12. 
és 18. kö zött)

p-32. Bá lint Ist ván (au gusz -
tus 12. és 18. kö zött)



1 Mol nár Ger gely: Dre am 
Power. Ga lán ta i- ki ál lí tás
New York ban, 1973. (Kö zöl -
ve: AL 5, 1983. nyár, 2–5. o.)
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HO GYAN TU DOTT A MÛ VÉ SZET AZ ÉLET BEN EL KEZ DÔD NI?

ADALÉKOK A BOG LÁ RI TÖR TÉ NET HEZ

„Te me tô domb. A Cent ral Park és Lo wer East Si de kö zött. 
Min den ör ven de te sen is me rôs; a domb ol da lon, a fák kö zött fel tû nik az egész emig rá ció.”1

Be ve ze tô

Ha az elô zô szá zad egy meg va ló su lat lan ál ma a kö vet ke zô szá zad ban is ér de kel még va -
la kit, ak kor ar ról mint a jö vô re vo nat ko zó do log ról kell be szél ni. 
Ha van olyan em ber, aki még em lék szik a kul tu rá lis bûn eset ként el hí re sült ba la ton bog -
lá ri tör té net re, ak kor an nak a kul túr po li ti ka ma ni pu lá ció já val át szí ne zett, le gen dá vá vált
bot rány az em lé ke, amely ben még a mû vé szet rôl szer zett va ló sá gos él mény is már csu -
pán mí tosz, meg tör tént és hal lott ese mény rész le tek szö ve dé ke. 
Ha az em lé ke ket meg ha tá ro zó po li ti kai do ku men tu mok a mû vé sze ti do ku men tu mok
hát te re ként új funk ciót kap nak, ak kor hi te le sí te ni fog ják a mû ve ket és a tör té ne tet is.
Et tôl a mû ve let tôl – fel té te lez he tôen – a ko ráb ban át po li ti zált em lé kek el ho má lyo sul -
nak, és az „új em lé ke zet” a kul tu rá lis örök ség ré sze ként ôriz he ti meg a ma gyar mû vé szet -
nek ezt az el tit kolt, agyon hall ga tott és ezért ter mé sze te sen alig is mert te rü le tét. 
Ha el sô lé pés ben a le gen da és a mí tosz le bon tá sa a leg fon to sabb cél, ak kor a má so dik lé -
pés szük ség sze rûen a kor szak egé szé nek fel dol go zá sa és nem zet kö zi össze ha son lí tá sa lesz.
A mun ka ered mé nye ként felis mer he tô vé és in teg rál ha tó vá vál hat nak a még is me ret len
ér té kek. Ezek az ér té kek ugyanúgy szol gál hat ják majd a kul tu rá lis önépí tést, mint a tu -
riz must, ahogy ez már a „kis bog lá ri mo dell ben” is lát ha tó volt. 
Ha majd a glo ba li zá ció ha tá sá nak kö szön he tôen erô sö dik a sze mé lyes, a he lyi, a nem ze -
ti stb. iden ti tás igé nye is, ak kor kezd majd  nô ni az ér dek lô dés az ilyen faj ta – ele ve fi gye -
lem be sem vett vagy el fe lej tett – kul tu rá lis le he tô sé gek megér té se iránt. A bog lá ri „projekt”
ugyanis nem  csak mint egy sa já tos tár sa da lom sa já tos ese te ér de kes, ha nem úgy is, mint
egy kul tu rá lis szer ve zô dés ál ta lá no sít ha tó mo dell je. A meg fe le lô hely és a ha té kony együtt -
mû kö dés kö vet kez té ben – a hely zet ben le vés él mé nye ál tal – felér té ke lô dik a sze mé lyes
ak ti vi tás sze re pe. A sze mé lyes pro duk tu mok egy más sal, a köz vet len és a tá gabb kör nye -
zet tel szin te ti kus vi szony ba ke rül ve kap nak ér tel met. En nek a szi tuá ció nak az a hasz na,
hogy olyan ma gas szin tû he lyi ér té kek ke let kez nek, ame lyek glo bá li san is ér té kel he tôk. 

A 60-as, 70-es évek ben az avant gárd szem lé le tû mû vé szek ak ti vi tá sa kö vet kez té ben szá mos új gon dol-
ko dá si irány je lent meg a vi lág ban, így a ma gyar mû vé szet ben is: az abszt rakt exp resszio niz mus, a kal lig ra fi kus
fes té szet (1959), a pop art (1965), a hap pe ning, a flu xus, az új rea liz mu sok (1966), a mi ni mal art, a hard ed ge (1968),
a ki ne ti kus mû vé szet (1969), az al ter na tív szín ház, az új ze ne, a land art (1970), a kí sér le ti film, a kap cso lat mû vé -
szet, a kon cept art (1971/1972), a vi zuá lis és konk rét köl té szet (1973) stb. A szám ta lan „zug kiál lí tás” és ese mény
vál to zó al kal mi, gyak ran be til tott hely szí nei után jött lét re az el sô, in téz mény sze rû, al ter na tív mû vé sze ti hely szín
Ba la ton bog lá ron, a mû te rem nek bé relt te me tô ká pol ná ban. 

Áll jon itt tá jé koz ta tás kép pen a ba la ton bog lá ri mû vé sze ti ese mé nye ken 1970–1973 kö zött elô for du ló mû fa jok,
irány za tok és a hoz zá juk ren del he tô mû vé szek ál ta lam (kí sér let kép pen) összeál lí tott lis tá ja:

Gesz tus fes té szet/gesz tus fo tó/gesz tusszob rá szat (Mol nár V. Jó zsef, Ha ris Lász ló, Csu to ros Sán dor, Kí gyós
Sándor); kal lig ra fi kus fes té szet/or ga ni kus szob rá szat (De me ter Ist ván, Par rag Emil, Ilyés Ist ván); abszt rakt or ga -
ni kus fes té szet (Hal my Mik lós, Ha ász Ist ván, Hor to bá gyi End re, Koncz Bé la, Ko váts Al bert, Mol nár Sán dor, Né meth
Gé za, Vá li De zsô); as semb la ge (Csá ji At ti la, Fóth Er nô); szür rea liz mus (Cerovszki Iván, Ja ko vits Jó zsef, Prut kay Pé -
ter, Swier kie wicz Ró bert, Szeift Bé la, Sze ma dám György); hi per rea liz mus/fo tó rea liz mus (Ba ra nyay And rás, Kéri
Ádám, Lak ner Lász ló, Mé hes Lász ló, Or vos And rás); ne o konst ruk ti viz mus (Vaj da Jú lia); mi ni ma liz mus/hard
edge/konk rét mû vé szet (Bak Im re, Csi ky Ti bor, Csu to ros Sán dor, Do náth Pé ter, Gu lyás Gyu la, Hen cze Ta más, Nádler
Ist ván, Tót End re, Türk Pé ter); struk tu ra liz mus és sze ri a li tás (Fi czek Fe renc, Ha lász Ká roly, Kismányoky Ká roly
Lan tos Fe renc, Pin cze he lyi Sán dor, Szíj ár tó Kál mán); kon cept mû vé szet/kon cep tu á lis mû vé szet (Be ke Lász ló, Erdély, 
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Mik lós, Ga lán tai György, Szent jó by Ta más, Tót End re, Türk Pé ter stb.); pro jekt art (Be ke Lász ló, Ga lán tai György,
Pau er Gyu la); eat art (Le gén dy Pé ter, Mau rer Dó ra); kap cso lat mû vé szet (Be ke Lász ló, Ga lán tai György, Le gén dy
Péter, Mau rer Dó ra, Tót End re); ins tal lá ció/helys pe ci fi kus tér ala kí tás (Gu lyás Gyu la, Jo vá no vics György, Szent jó -
by Ta más); en vi ron ment/be ren de zett tér (Csu to ros Sán dor–Ha ris Lász ló–Mol nár V. Jó zsef); land art/táj mû vé szet
(Pé csi Mû hely – Fi czek Fe renc, Ha lász Ká roly, Kis má nyo ky Ká roly, Lan tos Fe renc, Pin cze he lyi Sán dor, Szíj ártó Kál -
mán); ki ne ti kus mû vé szet (Ha raszty Ist ván); ar te po ve ra – sze gény mû vé szet (Do náth Pé ter, Er dély Mik lós, Szent -
jó by Ta más); in di vi duá lis mi to ló gia (Gel lér Brú nó Ist ván, Ha jas Ti bor, Ma jor Já nos); kí sér le ti köl té szet/vi zuá lis
köl té szet/konk rét köl té szet (Mau rer Dó ra, Tóth Gá bor stb.); hang köl té szet (La dik Ka ta lin, Pau er Gyu la); body art
– test mû vé szet (Ga lán tai György, Gu lyás Gyu la, Ha jas Ti bor, Ma jor Já nos, Szent jó by Ta más); pro cess art – fo lya -
mat mû vé szet (Ga lán tai György, Gá y or Ti bor, Jo vá no vics György, Mau rer Dó ra, Pau er Gyu la); hap pe ning/ak -
ció/event/per for mansz (Al gol Lász ló, Be ke Lász ló, Ha jas Ti bor, Pau er Gyu la, Pred rag Šid ja nin, Sze ma dám György,
Szent jó by Ta más, Eva Mar ta Ujhazy); al ter na tív szín ház (Bro bo, Kas sák Ház Stú dió, Ko vács Ist ván Stú dió); kí sér le -
ti film (Aj tony Ár pád, Bó dy Gá bor, Csá kó Mi hály–Pór György, Do bos Gá bor, Do náth Pé ter, Er dély Mik lós, Háy Ág -
nes, La dik Ka ta lin–Csernik Attila, Naj má nyi Lász ló, No vák Márk); kí sér le ti ze ne (Le gén dy Pé ter–Vi dovsz ky László);
in téz mény mû vé szet (Ga lán tai György).

A ká pol na-pro jekt

A Ká pol na Tár lat el ne ve zés sel 1970-ben elin dí tott el sô mû vé sze ti kör nye zet-el kép ze lé -
sem, más szó val in téz mény-pro jek tem, 1966 és 1976 kö zött for má ló dott tör té net té, a
ka to li kus egy ház zal va ló tár gya lás kez de té tôl rend ôri meg fi gyelt sé gem (idô sza kos) le zá -
rá sáig. Az 1968-as és az 1973-as meg ha tá ro zó dá tu mok – a ká pol na bér le ti jog vi szo nyá -
nak kez de te és vé ge – vé let le nül pon to san egy bees tek a meg hir de tett, majd leál lí tott új
gaz da sá gi me cha niz mus dá tu mai val. A kul túr po li ti ku sok kal foly ta tott ered mény te len
„pár be széd” 1971-tôl 1973-ig tar tott. 

A va ló ság és az álom 

1966 Jól em lék szem, mert az el sô „élô” mû vé sze ti él mé nyeim kö zé tar to zott az Ernst Mú zeum ban a Stú dió ‘66
kiál lí tás. (Az éles vi ták után az új irány za tok kép vi se lôi kü lön ter met kap tak.) A vi tá ról Mé hes Lász ló fô is ko lai év -
fo lyam tár sam tól tud tam, aki rend sze re sen járt fel Lak ner Lász ló mû ter mé be. Lak ner mû ter mé ben elég sok em ber
meg for dult, és né hány do log ott szer ve zô dött. A kö zös mes ter, Ber náth Au rél jól meg tud ta vé de ni ta nít vá nyait,
ezért azok egy ki csit na gyobb sza bad sá got él vez het tek. 

Az el sô ma gyaror szá gi hap pe nin grôl má sik év fo lyam tár sam, Só vá ri Ka ta lin be szélt, aki Al tor jay Gá bor ba rát -
nô je volt. A fô is ko la nyá ri to ka ji mû vész te le pé nek részt ve vôit a hát tér bôl egy ki csit én szer vez tem, ezért volt ott
Só vá ri Ka ti is, hoz zá jött le né hány nap ra Al tor jay Gá bor, aki egyik es te dia ve tí té ses elôadást tar tott. Ve le jött Szent -
jó by Ta más, aki – az ud var egy ár nyé kos pont ján – egész nap egy szé ken ült ki fe je zés te len arc cal. Jól em lék szem
– mint ha most len ne –, vár tam, tör té nik-e majd va la mi, de sem mi más nem tör tént, csak ült a szé ken. Pró bál tam
megér te ni, hogy mi rôl van szó, kér dez tem Só vá ri Ka tit, aki sem mit mon dó, bá jos mo sollyal vá la szolt, Mé hes La ci
pe dig csak vál lat vont. (Ben Vau tier 1965-ben, Pub lic cí mû ak ció ján, négy órán ke resz tül ült a szín pa don.) 

To kaj után fia tal épí té szek tár sa sá gá ban Ba la ton lel lé re utaz tam egy he tes vi tor lástá bor ba,
de majd nem egész idô alatt esett az esô. Be szo rul va az üdü lô épü le té be, idô töl tés bôl 
– töb bek kö zött – so kat be szél get tünk. Ami kor már ki fogy tunk a té má ból, va la ki azt ja -
va sol ta, hogy min den ki mond ja el éle te ál mát. Az én ál mom egy mû vész te lep rôl szólt,
ame lyet egy el ha gyott ipa ri épü let ben (pél dául ma lom ban) kép zel tem el. Er re az egyik
lány fel kiál tott: Ba la ton bog lá ron a dom bon van egy épü let, nem ma lom ugyan, de el ha -
gyott, egy ká pol na. Más nap elállt az esô, bi cik lit bé rel tünk, és át men tünk Bog lár ra. 

Ami kor felér kez tünk a domb ra, át tör ve a bo zó tot, meg lát tam az épü le tet, a be já rat tal
szem ben a Ba la tont, rög tön ráis mer tem „ál mom” hely szí né re. A ten ger nyi víz fö lött – a
fa lu kö ze pén, de mégis kí vül – a meg ko pott fe hér fa lú, ódon épü let, to ronnyal, ke reszt -
tel, csend del, nyu ga lom mal, a „mél tó sá got”, a tisz te let re mél tót je len tet te szá mom ra. Egy
má gi kus hely – gon dol tam –, amely ön ma gá ban is egy cso da, és ahol fel té te lez he tôen
cso dák tör tén het nek. Egy „fe les le ges tér”: a kul tú ra és a mû vé szet te re, a ma ga tar tás és a
kom mu ni ká ció te re, a kom pe ten cia és a sza bad ság te re.

1. A kápolna 1970-ben
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A ká pol na aj ta já nak már csak a ke re te volt meg, ab la kait há rom ne gye dig be fa laz ták.
Be lül, kör ben a va ko lat a zá po rok vi zé tôl mál lott, a fa la kon az itt jár tak felira tai, a tég -
la pad ló za tot egy he lyen át bon tot ták a ká pol na alat ti krip ta fe lé. A krip ta domb ol da li,
több ször be fa la zott aj tó nyí lá sán ép pen egy kör for má jú bon tás szol gált be já ra tul. A fel -
nyi tott bá dog- és fa ko por sók egy más he gyén-há tán, az el te me tet tek csont ma rad vá nyai
sza na szét he ver tek. 

A tu laj do nost ke res ve, is me ret le nül, aján lás nél kül ál lí tot tam be Czö vek Je nô plé bá -
nos úr hoz, hogy a ká pol na mû vé sze ti fel hasz ná lá sá ról szó ló rög tön zött el kép ze lé se met
elôad jam. Va la ho gyan így ér vel tem: a ká pol na egy há zi szem pont ból ugyan ex se crált, de
az épü let és a hely szín ere de ti ren del te té sé nek szel le mét, épí té sze ti tar tal mát il le tôen szak -
rá lis, más szó val me di tá ció ra al kal mas hely, ami a mû vé sze ti cé lú hasz ná lat ban rit ka po -
zi tí vum. Meg le pett, hogy a plé bá nos úr nem kér dez te meg: ka to li kus és val lá sos va gyok-e,
vagy hi szek-e Is ten ben? A be szél ge tés vé gén biz to sí tott ar ról, hogy min dent meg tesz ter -
vem si ke réért, majd ar ra kért, ír jam le el kép ze lé se met, hogy tá jé ko zód has son an nak le -
het sé ges sé gé rôl. Ha az el kép ze lés „nem üt kö zik el vi aka dály ba”, ak kor meg kel le ne még
fo gal maz nom egy bér le ti szer zô dés-ter ve ze tet is. 

1967 Né hány ese mény, ame lyek rôl tud tam: az író ként Kos suth-dí jas Kas sák La jos ki lenc ven éve sen – négy hó-
nap pal ha lá la elôtt – csak „ön költ sé ges” kiál lí tást ren dez he tett a bu da pes ti Fé nyes Adolf Te rem ben. – Az Ernst
Mú zeum ban a Stú dió ‘67 kiál lí tás ról Al tor jai Sán dor ha tal mas Süllyed jek fel fe lé cí mû ké pét ki zsû riz ték, de mé re te
miatt nem szál lí tot ták el, így egy pa ra ván mö gött lát ha tó ma radt. – Al tor jay Gá bor a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ba emig rált. – Ami rôl nem tud hat tam, de ké sôbb fon tos lett: az Art fo rum (New York), publikálta Sol Le Witt 
Pa ra gra phes of con cep tu al art (A konceptuális mûvészet alap té te lei) cí mû írá sát – And ries van Dam (USA) ki fej -
lesz tette a Hy per text Edi ting Sy ste met. 

Ma gya rul is meg je lent Se lye Já nos Álom tól a fel fe de zé sig: Egy tu dós val lo má sai cí mû köny ve, amely sok jó ta -
náccsal lát ta el a leen dô, alap ku ta tást végzô tu dó so kat. A könyv ér de kes sé ge szá mom ra az volt, hogy az alap ku -
tató tu dó sok nak adott ta ná csok je len tôs ré szét a mû vé szet re is ér vé nyes nek vél tem. Bár még fo gal mam sem volt
arról, hogy a mû vé sze ti gya kor lat ban mi kép pen le het nek ér vé nye sek Se lye ta nár úr ta ná csai, mégis úgy kezd tem
gon dol ni a mû vé szet re, mint az alap ku ta tás egy le het sé ges te rü le té re. 

Ek kor fe jez tem be ta nul má nyai mat a Ma gyar Kép zô mû vé sze ti Fô is ko lán, és a (fes tô/ta -
nár) dip lo má val au to ma ti ku san a Mû vé sze ti Alap tag ja le t tem. A sze mé lyi iga zol vá nyom -
ba mun ka hely ként be jegy zett „Alap tag ság” a sza bad fog lal ko zá sú mû vész stá tusa volt az
al ko tói sza bad ság hoz. Ez a stá tus biz to sí tot ta a ká pol na-pro jekt meg va ló sí tá sá hoz a leg -
fon to sabb té nye zôt: a „fe les le ges idôt”. 

A plé bá nos úr tól a ká pol nát szó be li leg már meg kap tam, te hát fia ta lo san azt gon dol -
tam, hogy a kö vet ke zô nyá ron – mi re a szer zô dé sünk is meg lesz – meg nyíl hat na az el sô
kiál lí tás. Az épü let hasz nál ha tó vá té te le szak mai lag nem oko zott kü lö nö sebb gon dot, mi -
vel kö zép is ko lai vég zett sé gem sze rint épí tész tech ni kus vol tam. A hely reál lí tás költ sé geit
– ha más le he tô ség nem adód na – a bu da pes ti mû ter mem épí té sé re szü leim tôl ka pott
pénz bôl kí ván tam fe dez ni. 

1968 A ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség kis mó do sí tás sal el fo gad ta szer zô dés ter ve met
( 5. dok.) és ti zen öt év re bér be ad ta a ká pol nát, „mû vé sze ti cé lok ra”. A szer zô dés meg -
kö té se után fel ke res tem a köz sé gi ta ná csot, hogy meg tud jam, mi kép pen tá mo gat hat ná
a köz ség ezt a – szá má ra több szem pont ból is – hasz nos kez de mé nye zést. A bi zal mat lan
ta nács tit kár – aki vel be szél tem – csak ennyit mon dott: „Hon nan tud hat nám, nem a hu -
li gá nok ve ze tô je-e, és így akar ja ma gát le ga li zál ni.”(!?) Nem na gyon ér tet tem ezt a ta ná -
csi eluta sí tást, mert egyál ta lán nem volt sem mi hu li gá nos ben nem. 

Bu da pes ten a ká pol na ab la kai hoz ka ted rál üve get vá gat tam, el ké szít tet tem az ab lak vé -
dô drót rá cso kat, és a be já ra ti fa aj tót is felad tam vas úton a plé bá nos úr cí mé re, aki nagy -
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sze rûen se gí tett min den ben. A fa lu be liek se gí tô kész sé ge is fel te he tôen ne ki volt kö szön -
he tô, kiir tot ták a bo zó tot, le vág ták az em ber ma gas gazt. A kör nye zet jár ha tó vá vált, a ká -
pol na már zár ha tó volt, a szük sé ges szak ipa ri mun kák is rö vid idô alatt el vé gez he tôk
voltak, és máris kez dôd het ett a mû vé szet rôl szó ló tör té nés. 

Nyár vé gén egy – a pom pe ji ása tá sok hoz szer ve zett – ré gé sze ti cso port tal elô ször nyílt al kal mam két he tes, „nyugati”
uta zás ra. A Nyu ga ton tar tóz ko dás ké nyel met len ér de kes sé ge volt, hogy ép pen ak kor vo nult be a szov jet had se reg
Cseh szlo vá kiá ba az „em ber ar cú szo cia liz mus” kí sér le tét fel szá mol ni – töb bek kö zött ma gyar ka to nai se géd let tel.
Az olasz rá dió ép pen ak kor szá molt be az ag resszió ról, ami kor vá sá rol ni men tünk a ná po lyi piac ra. Az egyik árus
meg kér dez te va la me lyi künk tôl, hon nan jöt tünk, majd üvöl töz ni kez dett (ola szul): ma gya rok, ma gya rok, kom mu -
nis ták, ag resszo rok! stb. A sza vak „vé gig fu tot tak” a stan do kon, és mi fut va tá voz tunk. Ezután a ba rá tom, akit én
be szél tem rá er re az út ra, úgy dön tött, hogy nem jön ha za. Hí vott en gem is, pró bált rá be szél ni, de ak kor már a bog -
lá ri ká pol na job ban hí vott, ha za jöt tem „Eu ró pá ba”. 

A bu da pes ti Eu ró pa-él ményt az Ipar terv I. kiál lí tás, az „új ma gyar avant gárd” se reg szem lé je ad ta de cem ber ben.
A kiál lí tók egyi két, a fes tô Kon koly Gyu lát még a fô is ko lá ról is mer tem. Kiál lí tott mun ká ja egy ob jekt volt, a Fô is -
ko lai ta nul mány. Nyil ván va ló ak tua li tá sa miatt ez a Cla es Ol den bur got idé zô – mé re tes – mû volt a leg na gyobb ha -
tás sal rám. Egy ga lamb ház sze rû fa ket rec bôl te hén tôgy sze rûen ki foly ni aka ró kéz, len vá szon ból varrt és ki tö mött,
könnye den össze fes tett (ke mény–pu ha) for mák ból ál ló kom po zí ció. A drá ma és a hu mor mes te ri öt vö ze te, erôs
mun ka – örül tem, hogy ha za jöt tem. 

1969 A bog lá ri egy ház köz ség ve ze tô sé ge már több ször is ér dek lô dött, mi van a ká polna -
üggyel, ugyanis nem na gyon tud tam fog lal koz ni ve le. Volt egy van dál be tö rés a ká pol -
ná ba, az ott lé vô esz kö zei met és szer szá mai mat el vit ték, a ká pol na ab la kai ra ké szült drót -
rá cso kat össze gör bí tet ték és szét do bál ták a bok rok ba, a krip ta be fa la zott aj ta ját ki bon tot ták
stb. Az zal tisz tá ban vol tam, hogy a „ká pol na ügy” na gyobb fe ladat, mint amit egy ma gam
megold ha tok, ezért tet tem né hány kí sér le tet a Mû vé sze ti Alap nál és a Fia tal Kép zô mû -
vé szek Stú dió já ban is, de si ker te le nül. Mi köz ben „tár sa dal mi” se gít ség re nem szá mít hat -
tam, nem kí ván tam le mon da ni tár sa dal mi jel le gû szán dé kaim ról, a kez dés mód ját pe dig
va la mi lyen ön szer ve zô dés ként kép zel tem el. Egyelô re gon do lat-já ték ként el kép zel tem
egy in téz ményt, amely nek – a bu da pes ti Pin ce Tár lat min tá já ra – a hi va ta los hang zá sú
Ká pol na Tár lat ne vet ad tam. A név al kal mas nak lát szott akár a hi va tal lal va ló együtt mû -
kö dés re, akár a hi va tal meg té vesz té sé re. Jó bi zo nyí ték er re Per necz ky Gé za ak ko ri írá sa:
„A bog lá ri ká pol na tár lat a ba la to ni kul tu rá lis élet ér de kes epi zód ja. Egy el ha gya tott ká -
pol nát ala kí tott át a ta nács ver ses ma ti nék, ka ma ra kon cer tek, mû te rem tár la tok és cso -
por tos be mu tat ko zá sok szá má ra.”2

Az 1969-es má so dik Ipar terv-kiál lí tás tól kezd ve – egyelô re lát ha tat la nul – az ipar ter -
ve sek fon tos sze re pet ját szot tak bog lá ri ter veim ben. A kiál lí tás utá ni ha tó sá gi kel le met -
len ke dé sek ha tá sá ra kö zü lük né há nyan emig rál tak, et tôl sür ge tô nek érez tem a ká pol na-
pro jekt bein dí tá sát. Bog lá ri szem pont ból néz ve vol tak még más tör té né sek is, ame lyek
ké sôbb fon tos sá vál tak: a bu da pes ti Kas sák La jos Mû ve lô dé si Ház ban a Szü re non kiál lí -
tás és a „Kas sák Ház Stú dió” né ven szer ve zô dô szín há zi együt tes. 

Meg él he té si okok ból al kal mi lag a te le ví zió nál dol goz tam, a be ren de zôk nél mint kel lé -
kes. Ké sôbb – miu tán visszauta sí tot tam az osz tály ve ze tô meg tisz te lô aján la tát, hogy az
utód ja le gyek – már csak mint ügye lôt (éj je li ôrt) al kal maz tak. En nek a fur csa for du lat nak
kö szön het tem, hogy meg ta lál tam bog lá ri ter vem hez az el sô ko mo lyan ér dek lô dô em bert.
A stú dió kat és rak tá ra kat össze kö tô kaf kai han gu la tú át já rók egyi ké ben – ahol üres idô -
ben do há nyoz ni le he tett – is mer ked tem meg Ma gyar Jó zsef au to di dak ta gra fi kus sal, aki
el mond ta, hogy ép pen haj lék ta lan. Felaján lot tam ne ki, hogy nyá ron lak hat a ká pol ná ban,
ha köz ben te re môr kö dik, de ezt megelô zôen, se gí te nie kel le ne a ta ta ro zás ban is. Né hány
nap múl va fel hí vott, hogy ta lál koz zunk egy Fô ut cai presszó ban. Két ama tôr mû vész is -
me rô sé vel ér ke zett, Mol nár V. Jó zsef nyom dásszal és Ha ris Lász ló fo tós sal. Mind ket ten
ôszin tén lel ke sed tek a ka to li kus ká pol na meg men té sé nek ügyéért, és felaján lot ták se gít sé -
gü ket a fi zi kai mun ká ban. A kiál lí tás sal kap cso lat ban is ér de kel tek vol tak, mert – ahogy

5. Képeslap, 1970 (Galántai
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mond ták – van egy cso port, a Szü re non, amely nek ôk is tag jai. A „cso port tal” egyelô re
nem akar tam kap cso lat ba ke rül ni, mert so ha sem sze ret tem a cso port tu dat hie rar chi kus
ter mé sze tét. Ma gyar Jó zsef – mint aki re biz to san szá mít hat tam – volt az össze kö tô. 

A pró ba év

1970 Tíz nap pal a ká pol na-pro jekt meg va ló su lá sát elô se gí tô ba la ton bog lá ri plé bá nos
ha lá la után – a Ma gyar Jó zsef ál tal elin dí tott ön szer ve zô dô fo lya mat ered mé nye ként –
ta ta ro zó csa pat mun ka kez dô dött. (A részt ve vôk rövid be mu ta tá sá val ér zé kel tet ni sze ret -
ném a tár sa ság ka rak ter sze rin ti össze té te lét.) A bu da pes ti ön kén te sek, akik az anyag költ -
sé gek hez is hoz zá já rul tak fe jen ként 100 Ft-tal és/vagy a mun ká la tok ban se gí tet tek: Balogh
Fe renc (az EL TÉ- rôl disszidálási kísérlet miatt el tá vo lí tott böl csész, éj je li ôr, hí vô ka to li -
kus), Csá ji At ti la (fes tô, tanár, a Szü re non szer ve zô je), Ha ris Lász ló (fo tog rá fus, gé pész -
mér nök, hí vô ka to li kus), Ma gyar Jó zsef (sza bad fog lal ko zá sú gra fi kus, la kás nél kü li),
Molnár V. Jó zsef (gra fi kus, nyom dai sze dô, el tá vo lí tott EL TÉ-s, 56-os bör tön vi selt, hívô
ka to li kus), Tóth Jó zsef (kar nagy, új pes ti ka to li kus pap). 

A ta ta ro zá si mun ka mé re té re jel lem zô, hogy az összeadott 500 Ft-ból ki jött az egész
anyag költ ség: egy lo vas ko csi ho mok, mész és a fu var díj. A ce men tet és a beépí tés re ke -
rü lô költ sé ge sebb anya go kat már ko ráb ban be sze rez tem. A ta ta ro zás hoz szük sé ges szer -
szá mo kat és esz kö zö ket a szom szé dok ad ták köl csön. A bu da pes ti ön kén te sek kö zül velem
együtt a leg töb bet Ma gyar Jó zsef dol go zott, ô bon tot ta ki az ab la kok be fa la zá sait a ma -
gas ban, áll vány ról min den ne héz mun kát ô vég zett, az ab lak rá csok kam pói nak be vé sését,
a ja ví tó va ko lást, ô me szel te a mennye ze tet, majd késôbb ô volt a te rem ôr is. Raj tunk
kívül Ba logh Fe renc és Mol nár V. Jó zsef vé gez tek még va la mennyi fi zi kai mun kát. A ké -
nyel met len ká pol ná ban raj tam kí vül csak a pénz te le nek – Ba logh Fe renc és Ma gyar József
– éj sza káz tak. Az éj sza ka – egye dül a ká pol na üres te ré ben – az el sô na pok ban nem kis
pró ba té tel volt. A szél itt a dom bon min dig fújt, és a vak sö tét ben min den ap ró han got
felerô sí tett a ká pol na jó akusz ti ká ja. A bá dog te tô höz ve rô dô fa ágak és a de ne vé rek suhogó
csap ko dá sa – amíg még nem ér tet tem a han go kat – a szel lem ka sté lyok han gu la tát idézte. 
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A me sze lés be fe je zé se elôt ti „mun ka szü ne ti” hé ten – pusz tán csak azért, hogy vég re
ké pe ket lás sak a fa la kon – ren dez tem egy pró ba kiál lí tást ma gam nak, a sa ját mun káim -
ból. Ér de mes volt, mert a kiál lí tás má gi kus ha tá sa ként megér tet tem az éj sza kai han gokat,
és meg szûnt a szel lem kas tély-han gu lat. Eköz ben töb bek kö zött beépí tet tem a be já rat két -
szár nyú fa aj ta ját, hogy ne ver jen be az esô. Pa pír sab lon nal fa le mez re el ké szí tet tem az „in -
téz mény” el sô szö ve ges köz té ri in for má cióit, a Ká pol na Tár lat felira tú irá nyí tó táb lá kat,
ame lyek a fa lu ból a domb ra va ló fel ju tás ban se gí tet tek. 

Ko ráb bi ígé re tem sze rint a Ma gyar Jó zsef ál tal fris sen me szelt ká pol na el sô kiál lí tá sát
ne ki szán tam vol na, de ami kor Bu da pest rôl megér ke zett a Szü re non cso port kiál lí tá si
anya ga, meg le pôd ve tud tam meg, hogy „ôk” már el dön töt ték az egész nyá ri kiál lí tá si
prog ra mot. Az el sô kiál lí tá son Ma gyar Jó zsef még né hány mun ká já val sze re pelt, amíg ô
volt a te rem ôr. Saj nos – megint – csak ké sôbb tud tam meg, hogy a Ká pol na Tár lat ava -
tó ün ne pe nap ján, ami kor már gyü le ke zett a nagy kö zön ség, megér ke zett Csá ji At ti la, és
„el za var ta” Ma gyar Jó zse fet, mert te rem ôr kö dé se köz ben, a ter ve zett kiál lí tá sá ra szánt,
ott lé vô gra fi káit „áru sí tot ta”. (Ha ris Lász ló mond ta el az ese tet és az idé zett ki fe je zé sek
is tô le szár maz nak. Ször nyen saj ná lom, azóta is!) 

Ugyan csak a Ká pol na Tár lat ava tó ün nep sé gé re ké szült el az el sô nyom ta tott meg hí -
vó és a ka ta ló gus. A nyom tat vá nyok ból meg tud tam, hogy a kö zön sé get a Szü re non cso -
port bog lá ri ak tua li zá ció ja, a „Ká pol na tár lat al ko tó cso port ja” hív ta meg – és en nek a
cso port nak én is tag ja va gyok. Meg rá zó és szo kat lan él mény volt ez a SZÜR rE a li sta,
NON fi gu ra tív lét szem lé let tel va ló ta lál ko zás. Döb ben ten, el ké ped ve áll tam „az üres tér -
ben”, az ese mé nyek kö ze pén, a sok, mit sem sej tô, ele gáns – bu da pes ti és bog lá ri, fér fi
és nô – ün nep lô, ba rá ti tár sa sá gá ban. 

A meg le pe tés-so ro zat ból úgy tûnt, mint ha va la mi lyen ere den dô kom mu ni ká ciós hi ba vol na, vagy va la mi el ke rül he -
tet len fél reér tés be ke ve red tem vol na. Ami kor a ka ta ló gust egy hét tel ko ráb ban meg be szél tük, Csá ji At ti la fel ve tet -
te a „cso por tos fel lé pés” kér dé sét – mint tak ti kát a ha ta lom mal szem ben –, de én ha tá ro zot tan el le ne vol tam. Ami -
kor vi szont nem akar ta, hogy a kor rek tú rát meg néz zem a nyom dá ban, rossz ér zé seim tá mad tak. Az zal nyug tat tam
ma gam, hogy aki együtt akar mû köd ni va la ki vel, az nem tesz sem mit a másik el le né re. Nem vol na ér tel me. 

11. Próbakiállítás Galántai György grafikai munkáiból
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tár lat. Élet és Iro da lom,
1970. szep tem ber 19., 12. o.

49

Et tôl a fél reér tett hely zet tôl el te kint ve igye kez tem megér te ni a Szü re non mû vé sze ti kon -
cep ció ját, de ez most nem tar to zik a té má hoz. Hasz nos nak vél tem vi szont, hogy a ká -
pol na mû vé sze ti „élet-pro jekt jén” me di tál va, meg pró bál jak a pró ba év kí ná la tá ban fel -
mu tat ni né hány elô re mu ta tó ér té ket. A legere de tibb nek tûnt Pau er Gyu la
pszeu do-szob rai nak ideá ja, hogy „va la mi nem an nak lát szik, ami va ló di for má ja”. Az iga -
zi új don ság azon ban az volt, hogy a szo bor nem is szo bor, ha nem az idea de monst rá ció -
ja, azaz kon cep tu á lis tárgy. To váb bá, hogy a leg fon to sabb az „at ti tûd”, az, aho gyan vi -
szo nyu lunk egy adott je len ség hez. 

Az Élet és Iro da lom mû vé sze ti kri ti ku sa – Per necz ky Gé za – így ír ja le a pszeu do-szob rot: „Pau er Gyu la kü lö nös
szo bor kom po zí ció ja ér de mel fi gyel met […]. Fém la pok ból összeál lí tott, fé nyes re po lí ro zott koc ka ez, mely nek felü -
le tén a for mák egé szen más rend je sejt he tô. A koc ka lap jain ugyanis egy meggy ûrt, hul lá mos test, egy egyéb ként
azo  nos mé re tû má sik koc ka meg tört fe lü le te lát szik – akár va la mi fény kép. […] A szo bor az abszt rakt for mák ri -
deg sé gét a moz gó élet lá gyabb ké pé nek il lú zió já val eny hí ti. Ez a gon do lat, s a frap pán san egy sze rû meg va ló sí tás bi -
zo nyá ra je len tôs lé pés Pau er pá lyá ján, to váb bi kom bi ná ciói pe dig a fes tôi ha tá sok kal élô plasz ti ka új út jait ígérik.”3

Erôs mun ká nak tar tot tam még Csu to ros Sán dor vö rös réz rúd ból ka la pált két bot ját. Ha -
tár eset a ta lált ter mé sze ti tárgy és a ké szí tett, „in for mált” tárgy – a szo bor – kö zött, az el -
sô pil la nat ban ne héz volt el dön te ni, hogy mi az, amit lá tunk. Egy „lét jel”, az út és a ván -
dor kö zös ügyé nek do ku men tu ma. Azután Türk Pé ter mun kái, a He ral di kák mint – a
meg fo gal ma zott lát sza tát kel tô meg fo gal ma zat lan – fik tív cí mer ta ni ta nul má nyok. Más
né zô pont ból a konk rét mû vé szet mar káns da rab jai. Vé gül két, egy más sal tel jes mér ték -
ben el len té tes struk tu ra lis ta gon dol ko dá sú so ro zat mû vet em lí te nék. Lan tos Fe renc né -
hány – pa pír ból ki vá gott – mo dul lal azon kí sér le te zett, ho gyan tud na egy más tól tel je sen
el té rô ké pi rend sze re ket lét re hoz ni. Csi ky Ti bor Öt kis bronz cí mû mun ká já ban or ga ni -
kus plasz ti kai ele mek bôl épít ke zett: a po zi tív és ne ga tív, egy mást foly ta tó, ál lan dóan vál -
to zó for má kat a bronz po lí ro zott fe lü le te, mint a víz tü kör, szün te le nül moz gás ban tartja.
A fény ben felol dó dó plasz ti ka si ke re sen mo del le zi a tü né keny va ló ság megis mer he tô sé -
gé nek pa rá nyi le he tô sé gét. 

Nyá ri ta pasz ta la taim összeg zé se ként a pró ba év üze ne te: a mû tárgy nem más, mint az
idea de monst rá ció ja, ha tár eset-do ku men tum, a meg fo gal ma zott meg fo gal ma zat lan, a
mo du lok ál tal lét re ho zott rend szer, a megis me rés mo dell je. 

A nyár ral kap cso lat ban meg kell még je gyez nem egy sze mé lyes vo nat ko zá sú ese ményt. A Deb re ce ni Nyá ri Tár laton
az Aj tó utó daink nak cí mû fest mé nyem re Kô Pál lal megosz tott SZOT- dí jat kap tam, ami azt je len tet te vol na, hogy az
ál la mi lag tá mo gat ha tó mû vé szek kö zé ke rül tem. Ezután úgy dön töt tem, hogy fel ha gyok a táb la kép-fes té szet tel, in -
kább az 1968-ban el kez dett vi zuá lis kí sér le tei met foly ta tom.

Ôsszel a bog lá ri köz sé gi ta nács még ko mo lyan vet te a Te me tô domb ren de zé sé re és egy
al ko tó ház épí té sé re vo nat ko zó ter vei met. A köz sé gi ta nács ten ni aka rá sa Sa la mon Já nos -
nak, az üdü lô he lyi elôadó nak volt kö szön he tô, aki vel a nyár so rán let tünk ba rá tok. 

Já nos bá csi – a ro kon  lé lek – fel ta lá ló volt az 50-es évek ben. A vas út nál dol go zott és lát ta, hogy a moz do nyok ban
csak fé lig ég el a szén, amit azután ki dob nak. Na gyon bosszan tot ta ez a pa zar lás, ezért fel ta lált egy olyan kály hát,
amely ben a fé lig elégett sze net tel je sen el le het éget ni. A ta lál má nyért kor mány ki tün te tést is ka pott, de mi re hasz -
ná lat ba ke rült vol na, meg hir det ték az ál lam vas utak vil la mo sí tá si prog ram ját. Ez a csu pa szív em ber min den le he -
tô sé get ki ku ta tott, hogy a Ká pol na Tár lat si ke res le gyen. 

A biz ta tóan ala ku ló bog lá ri kö rül mé nyek ha tá sá ra Bu da pes ten kezd tem szám ba ven ni a
kö vet ke zô évi nyá ri mû kö dés hez szük sé ges tech ni kai fej lesz tés le he tô sé geit. A prog ra mot
il le tôen min den kép pen – még 1970-ben – fon tos nak gon dol tam egy bu da pes ti kiál lí -
tást – új részt ve vôk kel –, hogy az ere de ti el kép ze lé sem sze rin ti, mi nô sé gi tar ta lom kí ná -
lat ki szé le sed hes sen. A már elin dult kez de mé nyek hez akar tam kap cso lód ni és azok ér té -
keit to vább erô sí te ni. Az ál ta lá no sít ha tó szem pon tom a fo lya ma tos ság volt: nem csak
Bog lá ron és nem csak nyá ron, és nem par ti zán ak ció sze rûen, ha nem kul tú ra ként szer ve - 
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zôd ve dol goz ni. Nem könnyen el tün tet he tô he lyi tü net ként, ha nem moz ga lom jel le gû
há ló zat ként meg je len ni. (Ugyaner re az ideá ra épült ké sôbb a még ma is mû kö dô 
Art pool-p ro jekt.)

A nagy sza bá sú ra ter ve zett bu da pes ti kiál lí tást nem egye dül gon dol tam meg szer vez ni,
ezért be szél tem a terv rôl Csá ji At ti lá val, és felaján lot tam se gít sé ge met. At ti la kez det ben
le akart be szél ni, le he tet len nek tar tot ta ak kor össze szed ni az em be re ket, az idô pon tot
sem gon dol ta meg fe le lô nek. Ér veim bôl ki fogy va vé gül el szán tan ki je len tet tem, hogy én
egye dül is meg csi ná lom, ha ô nem akar ja. Ez zel a ki je len tés sel si ke rült át tör nöm el lenál -
lá sát. Meg gyô zôd ve a kiál lí tás fon tos sá gá ról, kez det ben – velem egyetért ve – együtt, ké -
sôbb tô lem füg get le nül, „R”-kiál lí tás né ven vé gül ô szer vez te meg. 

Az elôkészítô ta lál ko zásokra és meg be szé lé sek re ok tó ber 20-án ná la, ok tó ber 26-án Mol nár V. Jó zsef la ká sán,
novem ber 4-én Rih mer Osz kár nál, no vem ber 10-én Papp Osz kár nál jöt tünk össze. Az „R”-kiál lí tás elô ször no vem -
ber 23-án, majd de cem ber 1-jén nyílt vol na, vé gül de cem ber 14-én nyílt meg.

Az „R”-kiál lí tás je len tô sé ge számomra, az ese mé nyen túl, min den két sé get ki zá róan az
volt, hogy meg va ló sí tot ta az én hoz zá fû zött re mé nyei met is: bein dult a fo lya ma tos ság,
a kul tú ra ként vagy moz ga lom jel le gû há ló zat ként va ló „önössze sze re lô” szer ve zô dés. 

Ér de mes itt meg néz ni az „R”-kiál lí tás részt ve vôi nek megosz lá sát a ká pol na tár la tok szem szö gé bôl.
1970-ben Bog lá ron kiál lí tot tak:
a Szü re non kiál lí tói kö zül Csá ji At ti la, Csu to ros Sán dor, Ha raszty Ist ván, Ha ris Lász ló, Ilyés Ist ván, Lan tos Ferenc,
Mol nár V. Jó zsef, Papp Osz kár, Pau er Gyu la, Te me si Nó ra, Türk Pé ter; cso port hoz nem tar to zók: Csi ky Ti bor,
Galántai György.
1970-ben Bog lá ron még nem ál lí tot tak ki, de ké sôbb igen:
az Ipar terv kiál lí tói kö zül: Bak Im re, Ba ra nyay And rás, Er dély Mik lós, Hen cze Ta más, Jo vá no vics György, Lakner László,
Ma jor Já nos, Mé hes Lász ló, Mol nár Sán dor, Szent jó by Ta más, Tót End re; cso port hoz nem tar to zó: Do náth Pé ter.

12. Szenczi Ottó és Hevessy Károly terve a mûvésztelep alkotóházához 
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Tót End ré nek volt va ló szí nû leg a leg na gyobb és leg jobb cím lis tá ja, sok fon tos kül föl di
cím mel, mert ná la gyûl tünk össze – a Ke rék ut cá ban – a cím lis ták egye sí té sé re és a meg -
hí vók cím zé sé re. Az egye sí tett cím lis ta új lép té ket adott a to váb bi tör té né sek nek, ugyanis
az adott hely zet ben a „föld alat ti” kom mu ni ká ció leg ked ve zôbb mód ját a le ve le zés je len -
tet te. Ezt iga zol ta a flu xus és kon cept mû vé szek le ve le zé si ak ti vi tá sá nak el ter je dé se és ké -
sôbb az egész vi lá got átöle lô egy re na gyobb mûvészeti há ló za tok is. 

„Egy bo nyo lult, átala ku lá so kat ho zó kor szak legér de ke sebb vo ná sai a kor szak pa ra dig mái” (Ken Fried man). Véletlen
egy beesés, hogy a ká pol naprog ra mok be til tá sá nak el sô évé ben, 1971-ben kez dô dött – a kon cep tu á lis mû vé szet
meg je le né sé vel – a ma gyar mû vé szet pa ra dig ma vál tá sa is. Eb bôl adó dik, hogy a bog lá ri ese mé nyek ala ku lá sa során
két, tar tal má ban el té rô, de egyide jû konf lik tus hely zet ke let ke zett: egy bel sô és egy kül sô. A bel sô: a pro jekt ön fej -
lô dé sét kö ve tôk és nem kö ve tôk né zet kü lönb sé ge, a kül sô: az egy né zô pon tú ál lam ér tet len sé ge. A klasszi kus konf -
lik tus mo dell mind két vál to zat ban ugyanaz: a ma ra dók és a ha la dók áll tak egy más sal szem ben. 

Min den ki éve

1971. már cius 1-jén kez dôd tek vol na Ba la ton bog lá ron a Te me tô domb ren de zé sé nek
mun ká la tai. A mun ká la tok meg kez dé sé nek vég le ges el ma ra dá sát on nan tud tam meg,
hogy má jus 7-én Sa la mon Já nost – a ká pol na tár la tok ad di gi nagy sze rû „ta ná csi me ne -
dzse rét” – más mun ka kör be he lyez ték. 

Bu da pes ten né hány na pi lap ban „ut cá ra ment” a kul túr po li ti ka, az Es ti Hír lap Gya gya bá csi ka land jai (1971. március 9.)
és a Ma gyar Nem zet Ha lan dzsa kiál lí tás a Med nyánsz ky-te rem ben (1971. március 10.) cí me ken „mél tatta” Al tor jai
Sán dor kiál lí tá sát. A Mû csar nok ban az Új mû vek cí mû nagy sza bá sú tár la ton elô ször sze re pel het tek a fia tal avantgárd
mû vé szek. A saj tó ból meg tud ha tó, hogy miért: a Ma gyar Nem zet vi ta fó ru má ban Az ötö dik „T”, avagy tut ti-frut ti a
Mû csar nok ban – Til tás he lyett til ta ko zás cí me ken je len tek meg kri ti kák (1971. március 26.).

A nyá ri kiál lí tá si prog ram meg be szé lé sé re Csá ji At ti la aján lot ta fel la ká sát. A meg hí vottak
el vi leg az „R”-kiál lí tás részt ve vôi vol tak, de At ti la a No.1 cso port két nap pal elôbb nyílt
kiál lí tá sán még szólt né hány em ber nek, akik kö zül a meg be szé lés re el jött: Sze ma dám
György, Or vos And rás, Prut kay Pé ter, Va das Jó zsef és Szeift Bé la. A Szü re nont kép vi -
sel ték: Csá ji At ti la, Csu to ros Sán dor, Ha ris Lász ló, Mol nár V. Jó zsef és Pau er Gyu la.
Rö vid idô re be né zett még az ipar ter ves Tót End re és Hen cze Ta más is. 

A ká pol na-pro jekt kép vi se le té ben két ja vas la tot tet tem: az egyik az volt, hogy az 
„R”-kiál lítás to vább fej lesz té se ként min den mû vész, aki csak szó ba jö het, ál lít son ki. Mi -
köz ben a je len le vôk összeír ták az ál ta luk is mert és ja va solt mû vé szek ne veit, én a nap tári
he tek nek meg fe le lôen felír tam a kiál lí tá sok idô pont jait. Ezután tör tént az aján lott mû -
vé szek kiál lí tás sze rin ti cso por to sí tá sa. Egy részt az ön szer ve zô dött, már lé te zô cso por tok
sze rint, más részt – a je len nem lé vô kol lé gá kat köz megegye zés sel – mû faj, szem lé le ti mód
vagy irány zat sze rint cso por to sí tot tuk. Csá ji At ti la ja va solt mun ka cí mei: gra fi ka-kis plasz -
ti ka, mo tí vu mok, kis kol lek tív, mi ni mal art, fi gu rá lis szür rea liz mus, pop és kon cept art
voltak. Az ô ja vas la ta volt még az én egyé ni kiál lí tá som is, amelyet megosz tot tam Szeift
Bé lá val. A nap tár sze rint 13 kiál lí tást ter vez tünk, de csak az a kiál lí tás va ló sult meg, ame -
lyet vé gül va la ki meg szer ve zett. A tár sa ság az el sô kiál lí tás anya gá nak be gyûj té sét kö ve -
tôen lé nye gé ben szétesett cso por tok ra, és az ese mény sor ön mû kö dô vé vált.

A ma gam ré szé rôl há rom kiál lí tás szer ve zé sét, il let ve ren de zé sét vál lal tam és ter mé sze -
te sen az egész nyá ri prog ram koor di ná ció ja is az én felada tom volt. Öt ter ve zett kiál lítás:
há rom ma gyar cso por tos, az új vi dé ki cso port kiál lí tás és a len gyel Ber di szak be mu ta tó ja
– ame lyek Csá ji At ti la ja vas la tai vol tak –, nem va ló sult meg, mert ôt köz ben sze mé lyes
ügyei fog lal ták le, kül föld re uta zott, én pe dig nem vol tam még kap cso lat ban az ál ta la ja -
va sol tak kal. (Pél dául le ve let kap tam Má té Gyu lá tól, aki Ber ta lan Sán dor ne vé ben is ki -



52

kér te ma gá nak, hogy a meg kér de zé se nél kül ki nyom tat tam a ne vét stb.) Az el ma radt kiál -
lí tá sok he lyett az ott lé vô mun kák ból rög tön zött mun ka be mu ta tó kat ren dez tünk. 

Má sik lé nye ges ja vas la tom volt, hogy a prog ram egy A/5-ös szó ró lap ra ke rül jön,
amely nek hát ol da lán részletek sze re pel het né nek ko ráb bi avantgárd kiállításokról szóló
cikkekbôl. Ez zel az ak tus sal, az zal, hogy össze kap cso ló dunk az elôz mé nyek kel, tu da to -
sab bá vál nak a cse lek vé seink és ugyanak kor beír juk je le nün ket an nak a tör té net nek az
ide jé be, amely hez tar to zó nak vél jük ma gun kat. Az idé zet-ol dal összeál lí tá sát Csá ji Attila
vál lal ta, a háromezer pél dá nyos szó ró lap nyom dai és ter jesz té si kér dé seit én ol dot tam
meg, sa ját költ sé ge men. 

Az elô zô évi in gyen nyom dai le he tô ség sajnos meg szûnt, ezért meg be szél tük, hogy
min den cso port sa ját költ sé gen ad ja ki pro pa ganda  anya gát. 

Fon tos nak gon dol tam még, hogy le gyen az egész év hez egy kö zös ka ta ló gus. Ezt úgy
va ló sí tot tam meg, hogy A/3-as mé re tû, fél be haj tott kar ton gyûj tô bo rí tót nyom at tam
kétezer pél dány ban, és fel kér tem min den kit A/4-es ka ta ló gus la pok ké szí té sé re. 

A meg va ló sult kiál lí tá sok mindegyi ke ki tû nôen si ke rült, a részt ve vôk ko mo lyan vet -
ték a sza bad ság le he tô sé gét, és öröm mel hasz nál ták ki a hely szín adott sá gait. A ká pol na
te ré nek szak rá lis jel le ge gyak ran mo ti vál ta az em be re ket. A lét alap kér dé seit ki fe jez ni
szán dé ko zó Csu to ros Sán dor, to vább egy sze rû sít ve plasz ti kai esz kö zeit, el ju tott a göm -
big, ame lyet mo dul ként hasz nál va fo gal maz ta meg gon do la tait. Gömb sor cí mû mé re tes
mun ká ja, a ká pol ná ban fel füg geszt ve, ró zsa fü zér ként ha tott. A pa ra li tur gi kus áj ta tos ság
esz kö ze – a ró zsa fü zér – jól meg fe lel tet he tô Csu to ros „rend és pa ra mé ter”-ke re sé sé nek.
A kiál lí tott mû vek ér tel me zé sé ben a szak ra li tás – mint kom po nens – egyelô re meg ke rül -
he tet len volt. 

13. Az év prog ram ter ve ze te, 1971

14. Csu to ros Sán dor: 
Gömb sor, 1971



4 „A zsol tár elûzi a dé mo -
no kat, ki vált ja az an gya lok
párt fo gá sát, fegy ve rül szol -
gál az éj sza ka fé lel mei el -
len, pi he nés a na pi fá rad -
ság kö ze pet te, biz ton sá ga a
gyer me kek nek, ékes sé ge a
fia ta lok nak, vi gasz ta lá sa az
idô sek nek, legal kal ma sabb
dí sze az asszo nyok nak.
Meg lá to gat ja a ma gá nyos
he lye ket, meg tisz tít ja a
tere ket. A zsol tár a kez dôk -
nek kez det, a ha la dók nak
nö ve ke dés, az Egy ház hang -
ja; örö met hoz az ün nep na -
po kon, és meg te rem ti az
Isten sze rint va ló szo mo rú -
sá got is.” (Nagy Szent Ba zil,
IV. sz.)
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Er dély Mik lós ki fe je zet ten a ká pol ná ba ké szí tet te Neu mák cí mû írá sát, amely nek utolsó
so rát („Ho mok kal a kis de det”) egy tárggyal je le ní tet te meg. A vers sze rû szö veg min den
so ra elôtt – mint a kot ta- vagy hang jegy írás ban – egy zá ró je les írás jel ta lál ha tó, ezért a
ká pol ná ban ének lés re író dott li tur gi kus szö veg nek tûn he tett. (A neu ma gö rög szó, je lenté -
se: ’in tés’, ’fi gyel mez te tés’.) A szö veg min den so ra a „szük ség rôl” szó ló „in tés, fi gyel mezte -
tés”, vagyis a szó ere de ti ér tel mé ben neu ma, han go san éne kel ve „szent zso lozs ma”, és az
utol só sor – mint a zsol tá rok ban – „meg te rem ti az Is ten sze rint va ló szo mo rú sá got is”.4

Csi ky Ti bor kró mo zott Kúpja ará nyai ban meg fe lel ve a ká pol na ke reszt met sze té nek,
dom bo rú tü kör ként a ká pol na te rét mintegy ma gá ba szip pan tot ta, hogy egy má sik – egy
új – ter mé szet fe let ti te ret hoz zon lét re. Ezzel a fal li kus nak is te kint he tô és csak ezál tal
szak rá lis for má val, a ter mé szet tu do má nyos in dít ta tá sú mû vész – most, itt a ká pol ná ban –
át lé pett az épí té szet be. Egy ki tün te tett pil la nat nak vol tunk a ré sze sei, ugyanis Csi ky ké -
sôb bi mun kái ból ki de rült, hogy ez az alkotás volt élet mû vé nek for du ló pont ja. 

15. Er dély Mik lós: Neu mák (a kiál lí tott szöveg), 1971

16. Er dély Mik lós: 
Ho mok kal a kis de det? 1971

17. Csi ky Ti bor: Kúp, 1971
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Az el sô „helys pe ci fi kus ins tal lá ciót”, aho gyan ma nap ság ne ve zik, Gu lyás Gyu la ké szí -
tet te. Ép pen Nyu gat- Eu ró pá ba ké szült, két új, po lí ro zott bronz mi ni mál szob rá val, ame -
lye ket né hány na pi itt lé te ide jén a ká pol ná ban kiál lí tott. Az egyik nap az zal az öt let tel állt
elô, hogy a szob ra mo tí vu mát – egy fél kör íves geo met riai for mát – fel fes te né a be já rat hoz
mint Irány jel zôt. Volt fe hér fes ték és ecset, el ké szült, meg szá radt, majd újabb öt let tel állt
elô: meg kért, hogy fény ké pez zem le, amint a fél kör íves geo met riai for mát testé vel ér tel -
me zi. Ez az Irány jel zô-ak ció volt az el sô bog lá ri ak ció. Ezután Pau er Gyu la is ked vet kapott
egy ak cióhoz. Ehhez a kiál lí tás ka ta ló gu sá ba ké szült pszeudo röpcéduláját használta fel
( 130–132. kép). Mindezt csak azért tar tom fon tos nak el mon da ni, mert ezek ben a mun -
kákban a mû vé szet már élet ként je lent meg. Ezek a mû vé szek efe mer, el tû nô esz kö zök -
kel in for mál tak va la mi rôl – ugyanar ról –, ami rôl ko ráb ban ma ra dan dó anyag gal. Mi tör -
tént? Ba la ton bog lá ron a ká pol ná ban (is) el kez dô dött a ma gyar mû vé szet pa ra dig ma vál tá sa. 

A tár lat ve ze tést, a lá to ga tók kal va ló kap cso la tot Pau er Gyu la
in dít vá nyoz ta és fej lesz tet te mes te ri szint re. A ka ta ló gus map pa 
– az én öt le tem – is jól mû kö dött, mert töb ben hoz tak vagy küld -
tek be le sok szo ro sí tott la po kat, és Pau er, elôadá sai nak be fe je zé se -
ként, eze ket nagy szám ban ad ta el. A na pi be vé tel az es ti „mun -
ka va cso rák” költ sé gei re for dí tó dott és min den nap el fo gyott, még
a leg na gyobb összeg is, ami 800 Ft volt. (Egy évvel ko ráb ban 500
Ft anyag költ ség bôl ta ta roz tuk a ká pol nát.) Ezt a ma gunk kö zött
mi nimal art kiál lí tás nak ne ve zett spon tán ese ményt az tet te je len -
tôs sé, hogy ek kor kez dô dött el az a fo lya mat, amely a kö vet ke zô
éve ket szem lé le ti leg meg ha tá roz ta. A leg fon to sabb ténye zô az at -
ti tûd, a szel le mi beál lí tott ság, a ma ga tar tás, ami ezt a tár sa sá got
jel lem zi és össze tart ja – hang sú lyoz ta Pau er Gyu la a kiál lí tott mû -
ve ket be mu ta tó tár lat ve ze tô elôadásaiban. 

Ha már itt tar tok, ak kor megem lí te ném, hogy a fran cia Ro bert Fil li ou szin tén ak ko -
ri ban kezd te el a Zse niá lis Köz tár sa ság Te rü le te cí mû pro jekt jét, a mû vé sze tek és a
tu do má nyok kö zöt ti ha tá ro kat el mo só, a ma gán- és a közélet kér dé seit el mé le ti úton
meg kö ze lí tô és az em be ri al ko tó ké pes ség fej lesz té sét ser ken tô per for man sza it. Mû -
vé sze tét há rom fo ga lom – az ál lan dó al ko tás (Cré a ti on per ma nen te), az örök há ló -
zat (The Eter nal Net work), va la mint az ál lan dó ün nep (Fête per ma nen te) – kö ré cso -
por to sí tot ta. (Ez a szem lé let a ká pol na-pro jekt foly ta tá sa ként ké sôbb lét re ho zott
Art pool-p ro jekt ala ku lá sát je len tô sen be fo lyá sol ta.)

22. Pau er Gyu la be szél Or vos And rás és Sze ma dám György ké pei rôl21. A kápolna bejáratánál Pin cze he lyi Sándor, Pau er Gyula,
Hen cze Tamás, Or vos András, Gu lyás Gyula

18. Gu lyás Gyu la: Plasz ti ka,
1971

19–20. Gu lyás Gyu la: Irány jel zô, 1971 



5 H. B. [Ho rá nyi Bar na]: 
Tör vény te len úton né hány
avant gar de. Bé relt ká pol ná -
ban – Il le gá lis kiál lí tá sok,
mû so rok. So mo gyi Nép lap,
1971. jú lius 8., 5. o.
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1971. jú lius nyol ca di kán az elô zô na pok fel sza ba dult han gu la ta még tar tott, né hány mû -
vész meg vár ta a kö vet ke zô kiál lí tó kat, a No. 1 csoport tagjait (Cerovszki Iván, Or vos
András, Prut kay Péter, Sze ma dám György). So kan vol tak, ren ge te gen, haj nal ban az egész
domb te le volt há ló zsák ba, ta ka ró ba bur kolt, vagy csak ru há ban al vó „fi gu rák kal”. Így
kez dô dött az a felhôt  len nyá ri nap, ami kor a ha ta lom a So mo gyi Nép lap Tör vény te len
úton né hány avant garde cí mû cik ké vel5 kiás ta a csa ta bár dot. Et tôl a „had üze net tôl” megfa -
gyott kö rü löt tem a – mos ta náig ba rát sá gos – fa lu le ve gô je. A fa lu be liek olyannyi ra el hitték
az új ság ál lí tá sait, hogy pél dául a szom szé dok, akik ed dig se gí tet tek, nem csak hogy nem
kö szön tek, de el is ke rül tek, ne hogy va la ki ve lem lás sa ôket. Ami kor az egyik szom szédhoz
be men tem meg ma gya ráz ni a hely ze tet, egy re csak azt haj to gat ta, „ezt nem hit tem volna
ma gá ról – olyan ren des em ber nek lát szott”. Egye dül a plé bá nos úr nem vál to zott meg. 

A cikk az el vi vi tát eluta sít va, „sza bály sér té si el já rást kö ve telt”, ami tud juk, las sú, bü -
rok ra ti kus fo lya mat… Az új ság író „cso port ról” be szélt és en gem „fô szer ve zô nek” ne ve -
zett, to váb bá – aki nek felügyel nie kel le ne ben nün ket – „a felügye let ta nács ta lan”. A cik -
ket ol vas va azt gon dol tam, hogy a vár ha tó ha di ál la pot elôtt a felügye let ta nács ta lan sá gá val
le het ne va la mit kez de ni. Ta lán ér de mes len ne a „cso port” kép vi se le té ben mint „de le gá -
ció” meg ke res ni a „felügye lôt”, hogy sze mé lye sen is ta lál koz zunk. 

23. Ho rá nyi Bar na cik ke a So mo gyi Nép lapban
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Pau er Gyu lá val és Gu lyás Gyu lá val vol tunk a de le gá ció. A felügye lôt, Gu lyás Jó zsef
elv tár sat, Fo nyó don, egy üze mi ét te rem ben ta lál tuk meg, ép pen ebé delt. Va la ki vel üzen -
tünk, hogy a ká pol na tár la tok ügyé ben a be já rat nál vá runk rá. Ami kor a ve lünk egy idôs
„ta nács ta lan”, de ma ga biz tos felügye lô az aj tó ban meg je lent, még ebéd je ma rad vá nyait
ko to rász ta nyel vé vel a szá já ban, ezután a ná la lé vô fog pisz ká ló val fo lya ma to san pisz kál -
ta a fo gát, amíg mi egy mást vált va be szél tünk hoz zá. Fe le lôs ség tel je sen hüm mög ve és
jobb ra-bal ra for go lód va – mint aki vár va la kit – hir te len ab ba hagy ta a fog pisz ká lást és
csak ennyit mon dott: „be fog juk zár ni a ká pol nát”, majd sar kon for dul va tá vo zott, mi
pe dig – a „né hány avant garde” – ott áll tunk el ké ped ve. 

A sza bály sér té si el já rás két nap múl va in dult meg: a me gye fel szó lí tot ta a köz sé get az
intézkedésre, to váb bi két nap múl va a köz ség – az új ság ban már em lí tett jog sza bály ra hi -
vat koz va – kö zöl te ve lem, hogy el ren de li a ká pol na tár la tok be szün te té sét ( 17. dok.).
A jog sza bály azon ban nem volt ér vé nyes a ma gán te rü le ten ren de zett „mû te rem kiál lí tás -
ra”. Az egyet len, amit meg te het tek és meg is tet tek, hogy le szed ték és be gyûj töt ték a köz -
te rü le ten el he lye zett rek lám anya gai mat. 

Ek kor kezd tem el a ma gán te rü let rôl és a jog hé zag ról – a mai szóhasználattal élve
mint „in ter mé dia” le he tô ség rôl – gon dol koz ni. (Az in ter mé di át „nem sza bá lyok
irá nyít ják; min den mû az adott szük ség le tek nek meg fe le lôen ha tá roz za meg sa ját
mû fa ját és for má ját” – Dick Hig gins, 1966.) Tar tal mi lag legin kább az fog lalkozta -
tott, amit si ke rült el ven niük: a rek lám. Észre vet tem, hogy a ká pol na mel lett elha -
la dó kirándulókat tu ris ta jel ve ze ti át a dom bon. Ugyanak kor a ká pol na tor nyát
na gyon messzi rôl, a Ba la ton ban für dô zôk is jól lát ták és eszük be sem ju tott, hogy
„jo gi lag ma gán te rü le tet” néz nek. Ez a két tény ad ta az öt le tet, hogy a to rony ra fes -
tett fel na gyí tott, messzi rôl is felis mer he tô tu ris ta jel le gyen a reklámunk. A másik
le he tô ség, ami még eszem be ju tott: a
ru ha. Az em be rek köz te rü le ten va ló vi -
sel ke dé sé re van nak jog sza bá lyok, de az
öl tö zet nincs jog sza bá lyoz va. Te hát, ké -
szí tet tem egy pa pír sab lont „KÁ POLNA
TÁR LAT – BA LA TON BOG LÁR –
PA IN TING SHOW” szö veg gel, ame -
lyet a lá to ga tók fel hasz nál hat tak sa ját
tri kó juk vagy in gük felira to zá sá ra. Ez az
öt let több ok ból is na gyon si ke res nek
bi zo nyult. A rek lám tri kó Ma gyar or szá -
gon ak ko ri ban még nem volt elter jed -
ve, ezért kü lön le ges ség nek szá mí tott.
A Ba la ton ról szí ve sen vit tek haza em lé -
ket az em be rek. A felirat el ké szí té se nem
ke rült pénz be. A ruha  da ra bok mint rek -
lám hor do zók tá vo li he lyek re is el ju tot -
tak, ál ta luk új is me ret sé gek kö tôd tek.
Egy al ka lom mal svéd rend szá mú au tó -
val két fiú ér ke zett, és az au tó két ol dal -
só ab la ká ra ké szí tet tek felira tot. Né hány
nap múl va va la ki Ka pos vár ról azt a hírt
hoz ta, hogy a me gyei felügye let azt hi -
szi, mi után be til tot ták a he lyi pro pa gan -
dát, kül föl dön rek lá mo zom a ká pol nát.

26–27. Ga lán tai György rek lám-ak ciója: 
Ká pol na Tár lat felirat nyomtatása tri kó ra, 1971

24–25. Ga lán tai György rek lám-
ak ciója: tu ristajel, 1971
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Vé let len egy beesés volt, hogy ép pen ami kor az ál ta lam szer ve zett cso port kiál lí tás volt
lát ha tó, két párt köz pon ti meg fi gye lôt küld tek le an nak megál la pí tá sá ra, hogy az „ön zsû -
ri zett” mû vek mennyi re lé pik túl az ál ta luk megen ged he tô mér té ket. Nem tud ni, mi le -
he tett az inst ruk ció, de ami kor az aj tó val szem ben Sza ba dos Ár pád és – fel fe de zett je –
Ban ga Fe renc raj zait meg lát ták, egy ki csit meg za va rod tak. Mint ha nem oda jöt tek volna,
aho va küld ték ôket, ugyanis meg kér dez ték, van-e ezen kí vül egy má sik ká pol ná ban is
kiál lí tás. Mond tam, hogy nincs, et tôl meg nyu god va, de ér tet le nül tá voz tak. A kiál lí tá -
son részt ve vôk ki vá lasz tá sát az ha tá roz ta meg, hogy úgy lát tam, mint ha vol na egy olyan
„pa ra lel Szü re non tár sa ság” is, amit a po li ti ka el tud fo gad ni. Leg szí ve seb ben egy „Szü -
re non – pa ra lel Szü re non” kiál lí tást csi nál tam vol na, de ez el kép zel he tet len volt, mert
Csá ji At ti la így is rossz né ven vet te a kiál lí tást. Ne kem ugyan nem szólt, de más szü re -
no no sok tól több ször vissza hal lot tam azt a vé le mé nyét, hogy fel hí gí tot tam az avant gár -
dot, mert be hoz tam a „stú dió so kat”. 

Ez volt az el sô – na gyon kel le met len – bog lá ri eset, ami kor egy szer re két konf lik tus hely zet is volt. A bel sô konfliktus
ke ze lé se sok kal ne he zebb, mert ér zel mi leg is ter he lô feladat, míg a kül sô konf lik tus ke ze lé se csak agy mun ka. A párt -
ál lam ha té ko nyan gon dos ko dott ar ról, hogy a mû vé szek a leg kü lön bö zôbb okok ból egy más el len sé gei le gye nek,
hogy ez zel csí rá já ban rom bo lód jon szét min den ön szer ve zô dô kul tu rá lis kép zôd mény. Bog lá ri mun kám leg fôbb érde -
mé nek azt tar tot tam, hogy si ke rült – legalább kis idô re – a szo li da ri tás, az össze tar to zás él mé nyét meg je le ní te ni. 

A be til tás hí re gyor san ter jedt, ami hez saj nos még a Sza bad Eu ró pa Rá dió is hoz zá já rult.
Az én ma ga tar tá som, hogy nem en ge del mes ked tem a felügye let aka ra tá nak, sôt „rek lám
re -ak ci ó im mal” még vissza is be szél tem, a „ká pol nát” kezd te po li ti kai üggyé ten ni, mi -
köz ben sem mi olyat nem tet tem, amit jog sza bály til tott vol na. (Egy sze rû flu xus-hely zet:
ha az élet a mû vé szet ben van, ak kor a mû vé szet az élet ben.) A hát tér ben már ott vol tak
a fô vá ro si kul túr po li ti kai fô hi va ta lok, de aki az utol só szót min dig ki mond ta, Aczél
György ne ve még nem hang zott el, hoz zá – a ká pol ná ban jár va – Ka zi mir Ká roly in vi -
tált meg. Kér te, hogy ír jam le a prob lé mát egy le vél ben, amit ô sze mé lye sen fog átad ni.
Meg tet te, Aczél vá la szolt is: „il le té kes ség bôl” át passzolt a mi nisz té rium nak, ahol lát szó -
lag csak egy fe les le ges kört ír tam le. Ér de kes vi szont – és ma gáért be szél – a sze mé lyes tá -
jé koz ta tás ra in vi tá ló mi nisz té riu mi le vél fo gal ma zá sa: „Aczél György elv társ se gít sé get
kért tô lünk a ká pol na tár la tok be zá rá sa ügyé ben”( 26–28. dok.). 

Akár hogy néz tem is, a bog lá ri koc ka jól el lett vet ve, mert ami vel az or szá gos fô hi va -
ta lok fog lal koz nak, az or szá gos ügy. Az „ügy” kér dé sei ki je löl ték azt a kény szer pá lyát,
ahol a cél csak az idô nye rés le he tett. Ezért né há nyan össze jöt tünk Bu da pes ten, Mol nár
V. Jó zsef la ká sán és a „Ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat al ko tói ne vé ben”, Ke rék gyár tó Ist -
ván mû vé szet tör té nész fo gal ma zá sá val, hely zet elem zô le ve let ír tunk, ame lyet min den il -
le té kes szerv nek meg küld tünk. En nek fej le mé nye lett Or vos And rás ha té kony szer ve zé -
se ként az 1971. ok tó be ri párt köz pon ti ta lál ko zó. 

Be ke Lász ló ez idô tájt hir det te meg zárt kö rû pro jekt jét, a Mû = az EL KÉP ZE LÉS DO KU MEN TÁ CIÓ JA cím mel. Fel -
hívá sá ra harmincegy ma gyar mû vész kül dött anya got. A pro jekt legér té ke sebb ré sze Pau er Gyu la kör le ve le – kör a
kör ben –, a MÛ GYÛJ TÉ SI AK CIÓ, vá lasz az El kép ze lés kör le vél re és egy ben an nak ki ter jesz té se. A pszeu do-mû gyûj -
te mény mú zeu mi kar ton jait 14-en küld ték vissza. A pro jekt nagy ban hoz zá já rult a ma gyar kon cept- mû vé szet és a
mû vé sze ti le ve le zés ter je dé sé hez. Szin tén eb ben az év ben, Pá rizs ban je lent meg J. M. Po in sot Ma il Art- Com mu ni -
ca ti on – A Di stan ce- Con cept cí mû köny ve, amely a flu xus és kon cept mû vé szek le ve le zé si anya gai ra elô ször hasz -
nál ta a „ma il art” ki fe je zést. A kö tet ben Ma gyaror szág ról csak Tót End re mun ká ja sze re pelt.

Ez a kis ki té rô ér zé kel tet ni kí ván ja, hogy a párt köz pont ban mi lyen messze vol tunk attól,
ami ben nün ket el mé le ti leg ér de kelt. Gya kor la ti szem pont ból vi szont en nek a zárt kö rû
kul túr po li ti kai ese mény nek akár kul túr tör té ne ti je len tô sé ge is le he tett. Ugyanis a „de -
mok ra ti kus cent ra liz mus ban” elég rit kán for dult elô, hogy a ha ta lom – egy pil la nat ra lát -
szó lag felad va az „oszd meg és ural kodj!” el vét – leült tár gyal ni „cso por tos” el len fe lé vel.



6 Interjú Bak Imrével. 
In: Va ká ció I–II., 1998.

7 Interjú Csáji Attilával. 
In: Va ká ció I–II., 1998.
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A ta lál ko zó hi va ta los té má ja az avant gárd mû vé szek és a kul túr po li ti ka kép vi se lôi nek
esz me cse ré je és a „bé ke” „tör vé nyes” hely reál lí tá sa volt. A tár gya ló asz tal egyik ol da lá ra a
szer ve zô, Or vos And rás ere de ti leg öt mû vészt ja va sol ha tott, ezek: Bak Im re, Csá ji At tila,
Or vos And rás, Pau er Gyu la, Ga lán tai György vol tak, de ké sôbb va la ho gyan Ha raszty
Ist ván is be ke rült a tár gya ló csa pat ba. Ve lünk szem ben öt ba rát sá gos nak lát szó em ber, a
hi va ta los kul túr po li ti ka leg fel sôbb ve ze tôi ül tek. 

Bak Im re sze rint „nem volt le he tô ség a megegye zés re. Mi nem tud tuk el fo gad ni azo kat a kor lá to kat, hogy va la mi -
fé le kiis mer he tet len po li ti kai vagy mû vé szet po li ti kai ok miatt ne le hes sen mû vé sze ti te vé keny sé get foly tat ni, ami -
kor ez a mû vé sze ti te vé keny ség tény leg szak mai jel le gû és azt sze ret né elér ni, hogy ki-ki a sa ját szak mai meg gyô -
zô dé se sze rint csi nál has sa azt, amit akart, és amit meg csi nált, azt be tud ja mu tat ni. És va ló szí nû, hogy csak
lát szó la gos volt a to le ran cia, amit a po li ti kus part ne rek kép vi sel tek. Te hát ôk a hát tér ben va ló já ban ugyanúgy meg -
hoz ták azo kat a szi go rú ad mi niszt ra tív in téz ke dé se ket, ame lyek to vább ra is pró bál ták le he tet len né ten ni en nek a
mû vész cso port nak a mun kás sá gát.”6

Az „esz me cse re” vég ered mé nye az lett, hogy a Lek to rá tus haj lan dó volt zsû riz ni a kö vet -
ke zô évi bog lá ri kiál lí tá sok anya gait, ha a mû vé szek azt ké rik. Megegyez tünk, és ez zel a
megegye zés sel „aczé lo san” be le ke rül tünk a „kul túr- ren dôr ség” lá tó me ze jé be, amit a ma -
gam ré szé rôl a ha ta lom ter mé sze tes ál la po tá val kí sér le te zô avant gar dis ta ka land nak, egy -
ben a ká pol na-pro jekt újabb egy éves mû kö dé sét biz to sí tó tak ti kai lé pés nek te kin tet tem. 

A bog lá ri kér dés tôl el te kint ve, Csá ji At ti la sze rint „vol tak po zi tí vabb ered mé nyei is en nek a meg be szé lés nek, például
az, hogy a kü lön bö zô üze mek kel most már hi va ta lo san is le he tett tár gyal ni, le he tett hi vat koz ni er re a fó rum ra és a
zo mánc-szim pó zium tól kezd ve a vas-szim pó ziu mig ez kü lön bö zô he lye ken ér vé nye sül he tett is”.7

Há rom hét tel ké sôbb (de a levéltári kutatások szerint épp há rom nap pal Aczél György
so mo gyiak nak tar tott há rom és fél órás „fej tá gí tó ja” elôtt) az együtt mû kö dés re va ló haj -
lan dó ság ba rát sá gos epi zód ja a „vég re haj tó ha ta lom” te rü le tén esett meg. A bog lá ri ta -
nács el nök „hi va ta los tár gya lást” kez de mé nye zett velem a ká pol na tár lat to váb bi sor sá nak
meg be szé lé se ér de ké ben. Ezen a de cem ber 21-i me gyei szin tû köz sé gi ta lál ko zón – a jú -
lius ele jé rôl már jól is mert me gyei felügye lô – Gu lyás Jó zsef elv társ fej tet te ki az ál ta luk
tá mo gat ha tó együtt mûködés egyet len le het sé ges mód ját. Az aján lat ar ról szólt, hogy ha
a nyár fe lé ben kiál lí tom az ál ta luk tá mo ga tott so mo gyi mû vé sze ket, ak kor a „bu da pes -
tiek” – ter mé sze te sen zsû ri zett – kiál lí tá sait is tá mo gat ják, ne kem pe dig, mint fi ze tett
mun ka társ nak, a köz sé gi ta nács státust tud ad ni. A csá bí tó aján la tot, ha el tud tam volna
fo gad ni, beír hat tam vol na a párt köz pon ti meg be szé lés „po zi tí vabb ered mé nyei” kö zé.
Er rôl a nyil ván va ló és el ké pesz tô gonosz ko dás ról jegy zô könyv vagy fel jegy zés nem készült,
így már csak az én em lé ke ze tem ben él. 

Ha a po li ti kai epi zó dok tól el te kin tek, ak kor mond ha tom, hogy en nek az év nek volt
egy va ló ban po zi tív ered mé nye: lé nye ge sen meg vál to zott a gon dol ko dá som a mû vé szet -
rôl. Ed dig a mû tárgy ma ga – a da rab, mint egy/a re mek mû – volt fon tos. Et tôl kezd ve
pe dig a mû tárgy nem ma ga, ha nem a va la mi re vo nat ko zó, te hát vo nat koz ta tott, in for -
mált tárgy lett. A vo nat ko zás – az in for má ció – ál tal a tárgy va ló szí nût len for mát kap va
kul tu rá lis sá vá lik. A vo nat koz ta tás más szó val „in for má lás”, mun ka, és az ered mény az
in for mált tárgy, a mû. És vé gül az jött ki, hogy a mû tárgy nak ket tôs ter mé sze te van: egy -
részt ma ga, más részt nem ma ga. Per sze, ez csak szem lé le ti kér dés, mond hat nám, mert
még nem lát szik, mégis meg vál to zott kö rü löt tem a vi lág. A fon to sat fon tos nak kezd tem
lát ni és a nem fon to sat nem fon tos nak. 

A „mû”-tárgy kér dés azért volt annyi ra fon tos, mert min den ki a mû vé szet és/vagy
nem-mû vé szet kér dés re ke res te a vá laszt. Pél dául a Be ke- fé le El kép ze lés-pro jekt ben Pauer
mú zeu mi kar ton ja, ki ke rül ve a kér dést, tau to lo gi ku san be le vág a vá lasz kö ze pé be.
A pszeudo-idea az il lú zió ról és a ké tely rôl szól, hogy amit lá tunk, az vagy az, vagy nem 



* Idézi Szabó Miklós 
(In: Beszélô évek, 1972.
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az. A kér dés fel ve té se fo gal mi ter mé sze tû, a meg fo gal ma zás vi zuá lis, a vá lasz a kon tex -
tus ban van, vagyis nincs vá lasz. Hen cze Ta más így fo gal maz: „a mû vé szet az, hogy mi a
mû vé szet.” A mú zeu mi kar ton nak mint „in for mált tárgy nak” van né hány jel lem zô je,
amely kí sér te tie sen megegye zik az zal, aho gyan né hány – egy év vel ko ráb bi – bog lá ri mû -
tár gyat jel le mez tem: az idea de monst rá ció ja, ha tár eset-do ku men tum, a meg fo gal ma zott
meg fo gal ma zat lan, a mo du lok ál tal lét re ho zott rend szer, a megis me rés mo dell je. Az ere -
de ti „mú zeu mi kar ton” a va ló dit do ku men tál ja, a pszeu do-kar ton ha zu dik, mert csak a
nyom tat vány igaz, a tar ta lom ha mis, ugyanak kor ami re utal, az csak itt lé te zik, te hát igaz,
mert a mû de monst rá ció ja – a kar ton – a mû. 

Bog lá ri vi szony lat ban a „mú zeu mi kar ton” je len té se: a „mû” a „ha ta lom” ál tal („hi va -
ta li” vo nat ko zás sal) in for mált tárgy, ame lyet a mû vész in ter -ak ci ó val de zin for mál. Pauer
a nyár kö ze pén ott volt a bog lá ri „sza bály sér té si pro jekt” in du lá sa kor, és lát hat ta a „be -
til tó ha tá ro zat” cí mû „kon cept” da ra bot, va la mint az én „in ter -ak ci ó mat” (fel leb be zés)
is, te hát az eset akár ins pi rál hat ta is a „mú zeu mi kar ton” öt le tet. Akár így volt, akár nem,
bog lá ri vi szony lat ban az El kép ze lés-pro jekt szim bo li kus kon cept, míg a ká pol na-pro jekt
a foly to nos „ha tá ro zat-fel leb be zés” (!-?) in terak tív ára má ban mû kö dô flu xus. 

Ezt az utó la gos el mél ke dést a kon cept rôl azért gon do lom fon tos nak, mert ak kor még
job ban ér de kel tek a kon cept elôz mé nyei, így pél dául Mar cel Du champ Stop polt eta lon -
já nak megér té se és a vé let len nek mint mód szer nek a hasz ná la ta. A kon cep tu á lis mû vé -
szet meg je le né sé vel a vi zuá li san gon dol ko dó mû vé szek elég ne héz hely zet be ke rül tek.
A ne héz hely ze tet nem csak a kon cept okoz ta, ha nem az a ro ha nó, sok szor lo ho ló, avant -
gárd kö te le zett ség, hogy min dig ben ne kell len ni a legújabb áram lat ban és min den ese -
mény ben. A kon cept csa pat ka pi tá nya az if jú Be ke Lász ló volt, aki vel – bi zo nyá ra egyéni
el kép ze lé seim miatt – so ha, szin te sem mi ben nem si ke rült egyetér tés re jut nom. Fel ve -
tet tem, hogy a kon cept ben és a mi ni mál ban lá tok va la mi kö zö set, sôt ta lán át is for dít -
ha tók egy más ba, er re egy pél dá nak em lí tet tem Pau er pszeu do-koc ká ját. A kon cept okoz -
ta ne héz hely zet megol dá sát két nyom vo na lon ke res tem: az zal, hogy a nyá ri idô szak ban
a ká pol na-pro jekt kon cep tu á lis lét for ma (flu xus) volt szá mom ra, míg ôsz tôl ta va szig bu -
da pes ti mun kám ban sze mé lyes kér dé sek fog lal koz tat tak. Nyá ri ta pasz ta la taim ered mé -
nye eb ben az év ben Lét jel mun káim ke let ke zé se volt. A Lét jel kí sér let ar ról szólt, ho gyan
le het ne át hi dal ni a sza ka dé kot a fo gal mi és a vi zuá lis gon dol ko dás kö zött. „A cél: olyan
egy sé ges vi zuá lis gon dol ko dá si, épít ke zé si rend szert lét re hoz ni, ami vel leír ha tó min den
je len ség, prob lé ma – a vi lág” (1971). Ez a túl nagy el kép ze lés – utó lag néz ve – ar ra volt
jó, hogy ren ge teg irány ba nyit va ma rad tak a le he tô sé gek. 

A pa ra dig ma vál tás éve 

1972 A nagy po li ti ká ban az új gaz da sá gi me cha niz mus sal kap cso lat ban fel ve tô dött a pu ha dik ta tú ra prob lé má ja, 
ami annyit je lentett, mint a kul túr po li ti ká ban a „kö zép sô T”: a rend szer bi zo nyos mér té kig el tûrt po li ti kai lag nem
ve szé lyes ön ál ló sá got. A párt köz pont ha tá ro za ta a hat va nas évek mû vé sze tét ele mez ve ar ra a megál la pí tás ra jutott,
hogy „mû vész kö rök ben di va tos a kí vü lál lás, a ro man ti kus il lú ziók ker ge té se, a szkep ti ciz mus és az új ba lol da li tü -
rel met len ség, amely el len küz de ni kell”.*

Né hány bu da pes ti mû vé sze ti ese mény: Ha raszty Ist ván Play Art cí mû kiál lí tá sát be tilt ották. – Az Avant gar de
Fesz ti vált (szer vez te Szent jó by Ta más és Be ke Lász ló) be tilt ották. – Pau er Gyu la Ha lál-pro jekt kör le ve lét ti zen há -
rom ma gyar mû vész nek kül dte el, amely re ha tan vá la szol tak (At ta lai, Bak, Tót, Er dély, Hen cze, Türk). A vá lasz bo -
rí té ko kat Pau er azóta sem bon tot ta fel. – Be ke Lász ló hi he tet le nül ak tív volt: tá jé koz ta tó hír le ve le ket küldött ma -
gyar mû vé szek nek a nem zet kö zi mû vé sze ti ese mé nyek rôl, Ut ca kö vek és sír kö vek cím mel hir detett pro jek tet, amit
késôbb Bog lá ron mu tatott be. Le vél-fo lyó ira tot in dított, Ahogy azt a Mó ricz ka el kép ze li cím mel. (Az író gép pel sok -
szo ro sí tott 32 ol da las mû vé sze ti le vél utol só ol da lán ma il art fel hí vá sok is ta lál ha tók.) 

Kül föld: San Die go, Ka li for nia, USA, Flu xus West-pro jekt: Ken Fried man – együtt mû köd ve a Trans ca na di an Fluxus,
Ltd. c/o Image Bank kel – kiad ta nem zet kö zi kap cso lat lis tá ját (An In ter na ti o nal Con tact List) 1233 cím mel. A magya -
rok kö zül Al tor jay Gá bor (Köln) és At ta lai Gá bor cí me sze re pelt. – Poz nan, Len gyelor szág, a „NET” vi lág cím lis tája
(J. Koz lows ki és A. Ko sto lows ki pro jekt je) sok ke let- eu ró pai cím mel, 210-bôl 8 ma gyar. – Ga le ria Fok sal, Var só, Len -
gyelor szág: Er dély Mik lós, Jo vá no vics György, Lak ner Lász ló, Pau er Gyu la, Szent jó by Ta más, Tót End re kiál lí tá sa. 

28. A Mezei Ottó által írt 
Du champ- köny vecs ke
(Corvina, 1970) 
a ká pol ná ban, 1972

29. Ga lán tai György 
Létjelei (1971) 
a kápolnában, 
a Ka lá ka-kon cert 
hát te re ként, 1972



60

Bu da pes ten, mi köz ben a „párt köz pon ti megál la po dás nak” meg fe lel ni aka ró „jog sze rû ma -
ga tar tá som mal” a zsû riz te tés elô ké szí té sén fá ra doz tam, egy sor vá rat lan és kel le met len, a ma -
gán  éle tem re vo nat ko zó ha tó sá gi el já rás in dult el le nem. A lát szó lag egy más sal össze nem
függô el já rá sok so ra fel kel tet te a gya núm, hogy ta lán a ki fá rasz tá som ról van szó. A fi zi kai és
pszi chi kai el le he tet le ní tés nem volt új mód sze re az „el há rí tás nak”, csak szá mom ra volt az. 

Nem lel ke sed tem a zsû ri zé si pro ce dú ráért, ezért csak a ne vem mel kí ván tam részt ven -
ni – mint kiál lí tó in téz mény –, te hát meg küld tem a Lek to rá tus nak az el sô kiál lí tás idô -
pont ját és a kiál lí tó mû vé szek név so rát. A zsû ri zen dô kiál lí tá sok kal kap cso la tos min den
egyéb szer ve zést Or vos And rás vál lalt és vég zett, én sem mi be nem szól tam be le, még abba
sem, hogy ki ál lít son ki. Ha úgyis a lek to rá tu si zsû ri dönt az em be rek rôl és mû vek rôl,
ak kor ma ga mat és kol lé gái mat is csak le já rat ha tom az zal, ha – el kép zel ve egy leen dô dön -
tést – meg aka rok fe lel ni, vagy nem. A zsû ri szá mom ra ir ra cio ná lis dön té sét mint kí vülálló
„nem olyan” mû vész kü lön ben sem tud tam vol na el kép zel ni. A kiál lí tan dó anyag összegyûj -
té sé hez Csáji At ti la aján lot ta fel la ká sát, on nan szál lí tot ták fel a mû ve ket a Lek to rá tusba. 

Eköz ben „So mo gyor szág ban” gyü le kez tek a bi zal mat lan ság vi har fel hôi, a me gyei
felügye let új, szi go rú ren de let ben sza bá lyoz ta a mû so rok és kiál lí tá sok en ge dé lyez te té sét,
ami rôl tá jé koz tat ta a me gye va la mennyi mû ve lô dé si in téz mé nyét ( 43. dok.). En nek
elôz mé nye le he tett ta lán Aczél György elô zô ôszi „fej tá gí tó ja” ( 37. dok.). Ez zel pár -
hu za mo san már elô ke rült a ká pol na stá tu sá nak a kér dé se is: kiál lí tá si he lyi ség nek vagy
mû te rem nek te kint sék-e? A „prob lé ma” oka az volt, hogy a jog sza bály sze rint még a zsû -
ri zett kiál lí tá si anya got is csak az er re a (hasz ná la ti) cél ra en ge dé lye zett he lyen volt sza -
bad be mu tat ni. Ha a ta nács 1968-ban, ami kor a ká pol nát mû te rem cél já ra ki bé rel tem,
az új funk ció hoz kért vol na hasz ná lat ba vé te li en ge délyt, ak kor ez már nem lett vol na kér -
dés. De nem is er rôl volt szó, ha nem – min den jel sze rint – ar ról a prob lé má ról, hogy a
kul túr po li ti ka be le kény sze rült va la mi be, amit na gyon nem akart, de nem volt jog sza bály
a megaka dá lyo zá sá ra – gon dol tam nai van. 

A zsû ri nap ján fel men tünk Or vos And rás sal a Lek to rá tus ba, mert azt hit te, hogy 
– mint a kiál lí tó hely kép vi se lôi – mi is je len le he tünk a zsû ri zé sen. Eb ben té ve dett, de
még sem men tünk hiá ba, mert ta lál koz hat tam az egyik zsû ror ral, aki a zsû ri te rem ben kör -
be jár va, megállt Pa izs Lász ló – ki fe je zet ten Bog lár ra ké szült – mun ká ja elôtt és han gosan
meg je gyez te: „Mi ez a szar?” Mi vel ott áll tam a kö ze lé ben, ma gya ráz ni kezd tem, hogy ez
a mun ka egy ká pol ná ban lesz kiál lít va és eb bôl a szem pont ból egy szo mo rú fûz rôl le het
szó, és azért ké szült fe hér gyap jú szál ból, mert ez zel a fe hér gyász ra utal, ugyanis, ha fe -
ke te len ne (és miért ne le het ne fe ke te), az a szo mo rú sá got je len te né. Ezen kí vül mind ket -
ten tud juk bi zo nyá ra, hogy a mû vé szek je len té sek kel dol goz nak. Na gyot né zett a zsû ror,
ké sôbb a ne vét is meg tud tam: Ger zson Pál nak hív ták. (Ha szó ba ke rül, min dig eszem -
be jut ró la, hogy ti zen hét év múl va, Svédor szág ban, La yo ta – Ta kács La jos mû gyûj tô –
vé cé jé ben lát tam egy Sztá lint áb rá zo ló „önarc ké pét”.) Ez az el sô, csak mû vé szek bôl ál ló
zsû ri vé gül is nem mer te le zsû riz ni az anya got, ezért a két hét tel ké sôb bi újabb zsû ri be a
Lek to rá tus már mû vé szet tör té né sze ket is meg hí vott, akik a ma guk ál tal ki vá lo ga tott mû -
ve ket el fo gad ták, és még „el vi ál lás fog la lást” is ír tak ( 48. dok.). A ká pol ná ban va ló be -
mu ta tás ra en ge dé lye zett mû vek ugyan sza bad utat kap tak, de a me gyei és/vagy he lyi ta -
ná csi szer vek en ge dé lye a ká pol ná ra – mint kiál lí tó hely re – so ha sem ké szült el. 

A két rész re osz tott anyag ból ren de zett kiál lí tá sok cí mé nek a zsû riha tá ro zat szá mát ja -
va sol tam: „K-358/72.”, ami vel min den ki egyetér tett. Ezután meg kér tem Schmal Ká roly
ba rá to mat – akit jó ne vû pla kát gra fi kus ként rend sze re sen hív tak zsû ri be –, hogy a jegy -
zô könyv fel hasz ná lá sá val ter vez ze meg a kiál lí tás pla kát-meg hí vó ját. Tet szett ne ki az öt -
let, mert azon nal ér tet te: a zsû ri „imá zsa” a mû tárgy mé re tek és az eze ket hi te le sí tô, fel -
na gyí tott bé lyeg zô. A fel leb be zés re vo nat ko zó szö ve get alig ol vas ha tó ra ki csi nyí tet te.
A Lek to rá tus a ha tá ro za tait eb ben az idô ben ró zsa szín pa pír ra gé pel te és vi lá gos zöld bo -
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rí ték ban küld te el, ezért a kiál lí tás meg hí vó ja is ezek ben a szí nek ben ké szült. A „mû tárgy -
mé re tek” je len té sét kez det ben nem ér tet tem, ol csó poén nak gon dol tam, de ami kor a
bog lá ri ká pol ná ban meg je lent Gu lyás elv társ a zsû ri-jegy zô könyv vel és mé rô sza lag gal a
ke zé ben, el lenôriz ni a kiál lí tott mû ve ket, meg döb ben tem az imázs pon tos sá gán. Milyen
der mesz tô vi lág az, ahol a mû csak egy szám adat? És mi van ak kor, ha hi bá zik a „hi vatal”,
ki ma rad egy név, vagy el vész egy ol dal, mint aho gyan pél dául a mi ese tünk ben is tör -
tént. Gu lyás elv társ, a hi va tal le het sé ges hi bá ját fi gyel men kí vül hagy va, ha tal má nak tel -
jes tu da tá ban le ve tet te a fal ról a ná la lé vô jegy zô könyv ben nem azo no sít ha tó mû ve ket. 

30. A K-358/72 cí mû kiál lí tás pla kát ja (tervezte Schmal Károly), 1972
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Az eset el lent mon dá sos sá ga, hogy a kiál lí tás jo gi ér te lem ben még nem is lé te zett, mert
ugyanaz a hi va tal, amelyik képviseletében Gulyás elvtárs intézkedett, a kiál lí tótér re nem
ad ta meg a mû kö dé si en ge délyt, te hát nem is el lenôriz het te vol na a kiál lí tást. Hosszú
hu za vo na után a köz sé gi ta nács el nö ke vég re ki de rí tet te: „ma gán sze mély ren dez vé nyei -
hez nem le het en ge délyt kiad ni.” Ha ilyen egy sze rû a hely zet, ak kor a to váb bi zsû riz te -
té si pro ce dú ra ér tel met len, vagyis a hi va tal ön gólt lôtt a ja vam ra, újabb idôt nyer tem. 

Mos tan tól fel ha tal maz ha tom ma gam az en ge dély nél kü li dön té sek re – gon dol tam.
A biz ton ság okáért azért még kü lön bö zô mû ve le tek kel fenn tar tot tam ál lam pol gá ri alatt -
va ló sá gom, pon to sab ban a hü lye sé gem lát sza tát. Pél dául ér te sí tet tem a Lek to rá tus ve ze -
tô jét, hogy a ter ve zett, to váb bi zsû ri kö te les kiál lí tá sok tech ni kai okok miatt el ma rad nak.
A pé csie ket kér tem, hogy a Pé csi Mû hely és Ha raszty Ist ván (Bu da pes ten feb ruár ban be -
til tott) kiál lí tá sát Pé csett zsû riz zék. A Mû ve lô dé si Mi nisz té rium tól en ge délyt kér tem a
ju go szlá viai Bosch+Bosch cso port be mu ta tá sá hoz, amit ter mé sze te sen eluta sí tot tak 
( 54., 56. dok.). Ezek rôl a mû ve le tek rôl még nem tud hat tam, hogy hat nak-e a hi va -
tal pszi ché jé re vagy csak pót cse lek vé sek, min de ne set re úgy érez tem ak kor, hogy az idô -
hú zás hoz ezt meg kell ten nem. 

Két nap pal a zsû ri zett kiál lí tás bon tá sa elôtt,  a párt köz pon ti „Lu ci fer”, Be recz ky Loránd
sze mé lye sen je lent meg, hogy a „sze líd” kul tu rá lis bû nö zés he lyett új le he tô sé get kí náljon:
a köz igaz ga tá si sza bály sér tést. „A ká pol nát ki sa já tí tás sal bár mi kor el ve het jük” – mond ta
meg gyô zôen. (De a lát szat-tör vé nyes ség miatt még egy év re szük sé ge le het – gon dol tam.
Azért gon dol hat tam így, mert az egy ház zal kö tött ér vé nyes bér le ti szer zô dé sün ket – amit
én fo gal maz tam – 15 éven be lül csak én bont hat tam fel. To váb bá az Aczél György ál tal
is han goz ta tott „tör vé nyes ség út ja” a ha ta lom bi zo nyos mér té kû kö tött sé gét je len tet te
ve lem szem ben. A tör vé nyes ség lát sza tá val el jár ni pe dig idô igé nyes mun ka volt, mert
elôbb még sok olyan ha mis tényt kel lett elôál lí ta ni, amit a „cél sze mély” nem tu dott ki -
vé de ni.) 

1972. jú lius el se jé tôl a kul túr po li ti ká val foly ta tott kom mu ni ká ciós kí sér le tet be fe je -
zett nek te kin tet tem, a párt köz pon ti megál la po dás nak meg fe lel ni aka ró fair play kiál lí -
tást le bon tot tam. A ta pasz ta la tok nak le kel lett még süllyed niük a „hall ga tó la gos tu dás”
te rü le té re, hogy a ter mé sze te sen és jel leg ze te sen kí vül ál ló, föld alat ti ma ga tar tás – az under -
gro und – ré szé vé vál ja nak. 

Ami nek meg kell tör tén nie és meg is tör té nik, ar ról egy idô ben több he lyen is gon dol kod nak. Hap Bé la és Aj tony 
Ár pád író gép pel öt pél dány ban ké szült un der gro und kiad ványt in dí tott el, EXP RESSZIÓ – ön ma ni pu lá ló szét fo lyó -
irat cím mel. A Szét fo lyó irat egyik szá má ban kö zölt Halk ma gyar un der gro und- ki ált vány szel le mé ben ro kon az ép -
pen for du la tot ven ni aka ró bog lá ri ese mé nyek kel: 

„MI AZ UN DER GRO UND? Nem hi va ta los mû vé szet. Olyan mû vé sze ti »moz ga lom«, amely nem tá mo gat ja és nem
tá mad ja az estab lish men tet, ha nem kí vül áll raj ta. Ha tá mad ná, lé tét is mer né el ve le. Ha iga zi, szer ve zett moz ga -
lom vol na, az zal is a fel szí ni vi lág já té kát ját sza ná. Nem tilt ja el hí veit a po li ti kai té mák tól, hi szen egyál ta lán nem
tilt és pa ran csol, de ilyen té ma fel buk ka ná sa min dig az il le tô mû vész ma gánügye. Az un der gro und koor di ná tái sza -
ba don moz gó koor di ná ták. 
[…]
Mit akar a ma gyar un der gro und? 
Azo no sít ha tat lan, ele mez he tet len, kí vül ál ló, meg fog ha tat lan, kor rum pál ha tat lan mû vé szet len ni. PRI VÁTMÛVÉSZET. 
Ki hez szól? Ön ma gá hoz. A mû vé szek egy más hoz. Min den ki hez, aki jó in du la túan ér dek lô dik irán ta. 
Elis me rést nem vár, de jól esik ne ki. 
[…]
Mi lyen kap cso lat van az un der gro un do sok kö zött? – Ba rá ti. 
[…]
Az un der gro und anonym. Az un der gro und bel ter jes. Az un der gro und fü tyül a hír név re és az ere de ti ség re és a szer -
zôi jo gok ra. 
Az un der gro und bölcs és blôd. Az un der gro und sem mi lyen. Az un der gro und sza bad ság ban tob zó dik. 
Aki akar ja, ír ja alá: 
Hap Bé la”8

8 Hap Bé la: Halk ma gyar 
un der gro und- ki ált vány.
EXP RESSZIÓ – ön ma ni pu lá -
ló szét fo lyó irat, 1972(?).
(For rás: az Art pool ban ta -
lál ha tó pél dány.)



31–32. Ga lán tai György Ká pol na=mû te rem felira tú 
le vél mun ká ja és bo rí ték ja, 1972
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9 A köz le ke dés ben az út-
irány jel lel a kötelezô ha la -
dási irá nyt jel zik, pél dául
for ga lom el te re lés kor.

10 Ezt a cí met ad tam 
1992-ben a ká pol na-pro jek -
tet megidé zô fil mem nek
(Kul túr/Ga lán tai/domb,
MTV, V. stú dió, Fríz Pro du -
ce ri Iro da, 1992).

A ká pol na ka zet tás be já ra ti aj ta já nak kö zép sô har ma dá ba el ké szí tet tem egyik lét je lem
kon cep tu á lis vál to za tát. A fe hér hát tér re fes tett pi ros X kö ze pé be az ak ko ri ban hasz nált
nyom ta tott bo rí té kom ról ki té pett bu da pes ti és bog lá ri cí me met ra gasz tot tam. Nyom ta -
tott fej lé ces le vél pa pí rom ra kon cept mun ka ként, „99 Pld.” jel zés sel szûk sza vú le ve let sok -
szo ro sí tot tam a hi va ta li ügy in té zôk szá má ra: a KÁPOLNA = MÛ TE REM sza va kat gu -
mi bé lyeg zô vel is mé tel get tem és a lap al já ra bé lye gez tem a „kö zel rôl, TÖBB SZÖR
vé gigol va san dó!” szö ve get. Ez zel a ki csit gyer mek ded nek tû nô, de ugyanak kor meg le pô
és szo kat lan „le vél-mû” gesz tus sal elin té zett nek te kin tet tem a hi va ta lok kal va ló kap cso -
la tai mat. A ká pol na tor nyán a ko ráb bi tu ris ta jelet át fes tet tem „úti rány” jel lé.9 A ká pol -
na-pro jekt új rek lám hor do zó ja ket tôs jelen  té sû volt. Egy részt ar ra utalt, hogy a ká pol -
ná hoz fel ve ze tô egyet len ko csi utat – csa tornázási cél ból – tel jes hosszá ban árok ká
ala kí tot ták, s ez zel egész nyá ron le he tet len né tet ték a köz le kedést, más részt a jel a ma -
gas ban, mint a le he tet len né nem te he tô szel le mi „köz le ke dés” (a ha la dás) szim bó lu ma
ér tel mez he tô. Ké sôbb (1973) az út té má ra ké szí tet tem még egy két ér tel mû „fô út vo nal”
jel zô táb lát is, a be já rat hoz. A táb la kö ze pé re ap ró „MAGÁNTE RÜ LET” felira tot he -
lyez tem. A vi zuá lis és ver bá lis je len tés-szi mul tán úgy mû kö dött, mint egy me ta fo ra: „a fô -
út vo nal ma gán te rü let” (ne kik), vagy „a ma gán te rület fô út vonal” (ne künk). Az ilyen spon -
tán, bel sô szük ség let bôl szár ma zó hely zet ér zé ke lé si ta lá lé kony ság – a lét hely zet
mû vé szet ként va ló ér tel me zé se – egész sé ges hu mo rom megôrzé  sé hez kel lett. A cél – szel -
le mi ér te lem ben – az élet ben ma ra dás volt; a bog lá ri „kul túr- domb”10 kör nyé kén min -
den mû vész ezen dol go zott. A „zsû rit” az ön kont roll és a szo li da ri tás he lyet te sí tet te, és
et tôl jött lét re egy ko ráb ban nem is mert, ezért ne he zen ma gya ráz ha tó, de a bog lá ri
visszaem lé ke zé sek ben gyak ran em le ge tett eu fo ri kus lét ál la pot-él mény.

Még ta vasszal, a be til tott bu da pes ti Avant garde Fesz ti vál után ta lál koz tam Be ke Lász -
ló val, és meg be szél tük, hogy nyá ron Bog lár ra min den prob lé ma nél kül át te le pít he tô le -
het ez a pro jekt. Ab ban ma rad tunk, hogy majd egyez tet jük az idô pon tot, de el vi leg kezd -
het szer ve zôd ni a do log. Ek kor még bi zony ta lan vol tam an nak el dön té sé ben, hogy
tart sam-e ma gam a Lek to rá tus nak tett ígé ret hez, vagy vág jak be le máris az új „lé te zés -
mód ba”. Kér dez tem Be két, mit gon dol er rôl, de sem mit sem gon dolt, csak annyit mon -
dott, hogy „ez a te ügyed”. Be ke te hát jött, ami kor meg be szél tük, és sen kit sem akart ki -
szo rí ta ni a kon cep tu á lis mû vé szet tel, mint „a ki szo rí tós di egyik mû fa já val” – aho gyan

34. Ga lán tai György út je le a ká pol na tor nyán, 197233. Ga lán tai György 
„lét jel-ak tua li zá ció ja” 
a ká pol na aj ta ján, 1972
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11 Interjú Mezei Ottóval. 
In:Va ká ció I–II., 1998.

12 Interjú Haraszty Miklós-
sal. In:Va ká ció I–II., 1998.

Me zei Ot tó fo gal maz ta meg em lé kei ben.11 Te hát az „én ügyem ben” a kon cept fe lôl néz -
ve, dön té seim in kább a le he tô sé gek re uta ló – mint sem rész le tei ben ki dol go zott –, de kö -
vet ke ze tes dön té sek vol tak. Sok szor saj nál tam a lát szó lag ér tel met le nül el vesz te ge tett idôt,
de meg kel lett ta nul nom, hogy ér té kes idôt csak úgy nyer he tek, ha el ve szí te ni is tu dok. 

Jú lius ha to di kán (1972) megér ke zett Pau er Gyu la, majd Szent jó by Ta más a DI REKT
HÉT el kép ze lés sel, és rög tön mun ká hoz is lát tak, hogy más nap ra el ké szül je nek. Az idea
sze rint nem kiál lí tást ren dez tek, ha nem olyan esz kö zö ket al kal maz tak, ame lyek ré vén
„vissza csa to lás volt elér he tô” ( 169. kép). A pé csiek is megér kez tek a ká polna kör nye -
ze té be ter ve zett tár gyaik kal, hogy azok kal táj kor rek ciót ké szít se nek. A kö vet ke zô na pon
fo lya ma to san egy re több em ber ér ke zett, majd egy – szo kat la nul nagy sza bá sú – éj sza kai
rend ôr sé gi iga zol ta tá si ak ció hív ta fel a fi gyel met a ké szü lô ese mény je len tô sé gé re. 

Ez volt az el sô nyílt és sze mé lyek re vo nat ko zó rend ôri ak ció. Pau er „ta nul sá gos nak”
ne vez te az ese tet. Ta lán azért, mert egy faj ta gyúj tó zsi nór ként mû kö dött a „hely szín” je -
len té sé nek ra di ká lis meg vál toz ta tá sá ban. A nem várt kö rül mény ha tá sa nyil ván va lóan
azért volt erô sebb, mint más ese tek ben, mert itt, a sza bad ság szi ge té nek kép zelt te rü le -
ten, kont rasz to sabb nak lát szott. A rend ôri fi gyel mez te tô ak ció vi lá gos sá tet te a sza badság
fo gal mát, vagyis aho gyan Ha rasz ti Mik lós mond ta: „Min dent sza bad volt csi nál ni, amit
úgy ítél tek meg, hogy nem ren dí ti meg a rend szer alap jait. De az ököl ott volt a zseb -
ben. Gon dos kod tak ar ról, hogy […] sen ki ne fe led kez zen el az ököl rôl…”12

A kiál lí tás és az egész fesz ti vál anya ga – be leért ve az ak ció kat és ve tí té se ket is – ta -
nul mány jel le gû kon cep tu á lis ex pe ri men tu mok ból állt. A po li ti kai je len té se ket
egyelô re fi gyel men kí vül hagy va meg pró bá lom a szak rá lis je len té sek szem pont já -
ból néz ni a mun ká kat. El sô ként Szent jó by Ta más Ki zá rás-gya kor la tát, a Bün te tés -
me ge lô zô au to te rá piát em lí te ném, kü lö nö sen azért, mert egyút tal tárgy-mun ká já -
ról a Tûz vész-ma kett rôl is be szél nék. A Tûz vész-ma kett, alcíme sze rint pre ven ció
(megelô zés, megelô zô in téz ke dés), össze függ a Bün  te tés me ge lô zô au to te rá piá val.
Az „öní télt” ön ma gá nak fel te he tô kér dé sei vel nyit va hagyta a bûn–gyó nás és a
bün te tés–meg bo csáj tás vá la szait. Szent jó by a me ta fo ri kus ér tel mû gyó nás-szi tuá -
ció ban, a fél ho mály ban – a vö dör rel a fe jén, elszigetelten, mint gyónta tó szék ben
a pap, és vö dör  rel a fe jén, mint a bû neit gyó nó és meg bo csáj tás ra vá ró bû nös – egy szerre
két sze rep ben van. Ket tôs sze re pe van a Tûz vész-ma kett nek is: a tûz vész a po kol, a bûn -
hô dés és a ma kett ként tûz vészt imi tá ló lán gocs ka, mint a temp lo mi gyer tya fé nye, a meg -
bo csáj tás ( 175–177. kép is). 

Szent jó by Ta más mun kái nak meg kö ze lí té sé hez az ad ta a kiin du ló pon tot, hogy Er dély
Mik lós nak több, ha son lóan ér tel mez he tô bog lá ri mun ká ja is ke let ke zett. Az egyi ket 
– mint spon tán ak ciót – Mau rer Dó ra Egy szer el men tünk cí mû fo tó so ro za tá ban rög zí -
tet te: Er dély a ká pol ná tól meg fe le lô tá vol ság ban a to rony ab lak elé – ahol a ha rang nak
len nie kel le ne – meg for dí tott ha rang ala kú vi rá got (pi pa csot) tar tott. (A töb bi spon tán
ak ció ról ké szült fe ke te-fe hér fotó is a ká pol na épü le té hez kap csol ha tó „em lé kek rôl” szólt.
Fô leg val lá si té má jú ké pek né hány is mert alak ját lát hat juk hely zet gya kor lat sze rû beál lí -
tá sok ban.) Er dély nem adott kü lön cí met a beál lí tá sá nak, ezért úgy is tûn he tett, mint ha
csak „for mai szem pont ból” vic ce lôd ne. De nem er rôl van szó, mert 1973-ban az Is mét -
lés el mé le ti té zi sek ben azt ír ja, hogy „a nem lé te zôt az em lé ke zet re va ló hi vat ko zás sal ér zé -
kel jük”, vagyis a hiány zó ha rang ra a for mai ha son ló ság gal em lé ke zik. Nem áb rá zol ja(!),
mert sze rin te az áb rá zo lás sal az áb rá zolt szubsz tan ci á lis cson ku lást szen ved ne. Meg jegy -
zi még, hogy a mû vé szet ere de ti leg a rossz, kár té kony erôk el le ni má gi kus harc esz kö ze
volt. Te hát ak kor, eb ben az ér te lem ben Er dély, – a kép nyel vén – a nemlé te zô re va ló hi -
vat ko zás sal egy má gi kus je len tést ra kott össze: ha rang + vi rág(pi pacs) = ha rang vi rág. 

36. Szent jó by Ta más: 
Tûz vész-ma kett (pre ven ció), 1972

35. Szent jó by Ta más: Ki zá rás-gya kor lat, bün te tés -
me ge lô zô au to te rá pia és a Tûz vész-ma kett, 1972
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37. Er dély Mik lós:
(Ha rang vi rág), 1972



13 „A val lá sos éle tet foly ta tó 
em be rek a ké sô kö zép kor -
ban gyak ran hív ták fel a fi -
gyel met ma guk ra az zal,
hogy elôbb a ko los to rok cel -
lái ban, majd egy re in kább a
nyil vá nos ság szín te rein is
köz szem lé re tet ték a Krisz -
tus kö ve té se ként vál lalt
mér ték te len ve zek lé sü ket,
val lá sos odaadás ban el gyö -
tört tes tü ket” (Kla ni czay
Gá bor: El gyö tört test és
meg té pett ru ha. Két kul túr -
tör té ne ti ada lék a per for -
man ce gyö ke rei hez, in
Szôke An na má ria (szerk.),
A per for man ce- mû vé szet,
Art pool–Ba las si Kiadó–Tar -
tó shul lám, Bu da pest, 2000,
158. o.

Mond hat nám ezután, hogy Er dély nemcsak vi rá gul, de rô zse nyel ven is ké pes volt be -
szél ni. Rô zse: a tü ze lô anya gok pro le tár ja cí mû má sik mun ká já ban elô re megírt non szensz
cí mek kel ér ke zett, majd a ká pol na kör nyé kén a cí mek nek meg fe le lô rô zsét gyûj tött. Né -
hány cím: Pol gár puk kasz tó rô zse, Rô zse de ma gó gia el len, Fél rô zse stb. ( 178–179. kép).
A kép te len cí mek hez gon do san vá lo ga tott fa ágacs kák ins tal lá ció ja a ká pol ná ban mint
frivol pré di ká ció mû kö dött. Szim bo li ku san néz ve a „ká pol ná ban”/vi lág min den ség ben
(a temp lom a vi lágmin den ség jel ké pe) Er dély Mik lós mint a „pré di ká tor”/agi tá tor (rôzse),
aki/ami/ a tu dá sa ere jé vel (tü ze lô anyag) és a „pré di ká ció”/agi tá ció (cí mek) esz kö zé vel kí -
ván ta a „hi tet le ne ket” meg gyôz ni és a „hí vô ket” hi tük ben megerô sí te ni. 

Az au to te rá pia és az efe mer esz kö zök hasz ná la ta mo ti vál ta Gu lyás Gyu la ak ció ját, hogy
pró bát te gyen ma gá val: mez te len fel sô tes tét – amíg bír ta – sû rûn te le csi pe szel te ru ha szá -
rí tó csi pe szek kel ( 190–191. kép). Az ak ció szak rá lis vo nat ko zá sa ro kon az „öní télt”
bün te tés me ge lô zô me tó du sá val, de ezen túl van egy új – nem tu da to sí tott – mo tí vum:
az el gyö tört test.13

Gu lyás ak ció já nak a Testnyo mok cí met ké sôbb ad ta, amely csak a mi ni mal ar tos vég -
ered mény re – a tes tén ma radt kis li la négy ze tecs kék re – utalt, de így is ér de kes, mert ki -
de rül be lô le, hogy eb ben az in ger gaz dag (im ma te riá lis/in ter me di á lis) kö zeg ben az el len -
ke zô pó lus ról is jó im pul zu so kat le he tett kap ni. 

Pau er Gyu la el ju tott a pszeu do-idea fo gal mi ha tá ráig, a posz ta mens re írt szo bor cí me -
kig, de egy in terak tív pszeu do-hang szob rá val a MO BIL- lal még ezt is meg ha lad ta. Ez
úgy mû kö dött, hogy fel volt ír va a posz ta mens re, hogy ha a né zô kur jant egyet, ak kor
ének han got fog hal la ni, és Pau er a kar za ton meg szó lalt. Ér de kes egy beesés, hogy ugyanek -
kor ké szí tet te Ha raszty Ist ván Bu da pes ten el sô in terak tív elekt ro ni kus hang mo bil ját, a
Vurs li tzert ( 41. kép) – ki fe je zet ten a bog lá ri kiál lí tá sá ra –, amely ép pen for dí tott el -
kép ze lés re épült, az ének hang el hall gat ta tá sá ra. Egy más mun ká já ról va ló szí nû leg nem
tud tak, mert ak ko ri ban ép pen nem vol tak jó ban. Pau er „mo bil já nál” fel lel he tô a ka to -
li kus li tur gia pár be széd-mo dell je: a kur jan tás meg fe lel a pap la tin nyel vû fo há szá nak,
amely re a kar zat ról (a kó rus ról) Pau er mint az an gya lok kó ru sa vá la szol. Az ének egy pro -
fán dal lam is mét lô dé se, amelyet Pau er kör ének lés nek ne vez. A „kö ré nek” szó já ték kal ka -
ré nek, vagyis az an gya lok kö rének ka ra éne kel, és – hogy még messzebb re men jek – az
an gya lok „kö re” a gló ria. A gló ria je len té se di csô ség – a di csô ség, mint a nagy elis me rés
a mennyei vi lág ban – a jó sá got is jelen ti. A föl di vi lág ban a „jó ság” és az „elis me rés” meg -
fe lel te té se egy más nak: a pszeu do világa. 

Le het, hogy van, aki el túl zott nak gon dol ja ok fej té se met, de a DI REKT HÉT el kép -
ze lé se az volt, hogy olyan esz kö zö ket al kal maz za nak, ame lyek ré vén vissza csa to lás ér hetô
el, vagyis a kö zön ség nem né zô, ha nem ak tív részt ve vô. Ha a ká pol ná ba be lé pô kö zön -
ség ak tív részt ve vô, ak kor a ká pol ná ban a nem val lá si ins pi rá ció ból ke let ke zett mû ve ket
is óha tat la nul a val lás kon tex tu sá ban ér tel me zi. Meg jegy zem, a ká pol na szá mom ra
ugyanolyan kul tu rá lis adott ság volt, mint az, hogy ho va szü let tem, miért azt csi ná lom,
amit csi ná lok és miért nem va la mi mást. 

A ká pol na te ré ben ke vés olyan el kép ze lés tu dott mû köd ni, ame lyik ben nem volt a
„szent ség re” vo nat koz tat ha tó sem mi lyen asszo ciá ciós vagy ana lo gi kus elem. Ilyen volt
pél dául Pau er Gyu la Pszeu do rek lám ja, ame lyet egy ve gyes slá ge re ket tar tal ma zó mag nó -
sza la gom ra rög tö nöz tek – Ha rasz ti Mik lós és Ve res Jú lia köz re mû kö dé sé vel – há rom
nyel ven: ma gya rul, an go lul és oro szul ( 174. kép). Ér de kes volt a ká pol na „vi sel ke dé -
se” az ide gen, a ká pol ná ban nem vár ha tó pro fán han gok ra. A ká pol na – bel sô arc hi tek -
tú rá já nak je len té sé vel – mint kul ti kus la bo ra tó rium kez dett mû köd ni. A ká pol na la bo -
ra tó rium má vá lá sa volt a ká pol na-pro jekt fej lô dé sé nek újabb kiin du ló pont ja, mint egy,
a val lás elôt ti kul ti kus szi tuá ció (ami még nincs, de lesz, az már van), vagyis a különös -
ség ál tal, mint ha a kul tú ra ke let ke zé sé nek pil la na tát ér zé kel nénk. 

38. Pau er Gyu la: Mo bil,
1972
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A ko ráb bi élô kon cer tek so ha sem tá vo lod tak el annyi ra és nem is vol tak olyan kö zel a ká pol na tér ere de ti tar tal -
má hoz, mint amennyi re sze ret tem vol na. Ezért 1972-ben, ami kor be ve zet tet tem a vil lanyt, azt gon dol tam, hogy
akusz ti kai meg kö ze lí tés sel ki pró bá lom a ká pol na bel sô te ré nek „lehetôségeit”. Rend kí vül ér de kes kí sér let volt, a
ren del ke zé sem re ál ló le me zek kel és mag nó fel vé te lek kel igye kez tem le fed ni a kí vánt ze nei le he tô sé ge ket. Az egy -
más tól na gyon tá vo li ze nék vál tá sa, mint a gre go rián után rock, vagy az or go na után jazz-imp ro vi zá ció stb. erôs
ér zel mi ha tást kel tet tek. 

A val lás utá ni, vagy a tör té ne lem utá ni, vagy a mû vé szet utá ni mû vé szet is val lás sze rûen
az élet hely ze tek ben ke re si gyö ke reit. Le gén dy Pé ter, aki egy év vel ko ráb ban (1971) a ká -
pol ná ban ép pen ak kor ol vas ta fel ver seit, ami kor az el sô be til tó ha tá ro zat ke let ke zett, ek -
kor ra ki dol goz ta a „FEL LEB BE ZÉS-MÛ VÉ SZET”-et. Le gén dy – Pau er mú zeu mi kar -
ton ján át, meg jár va a Be ke- fé le El kép ze lés-pro jek tet – a bog lá ri va ló sá gos ab szur dot egy
még ab szur dabb irány ba fej lesz tet te to vább a Fel leb be zé si ûr lap pal ( 182. kép). Eköz -
ben zaj lott egy má sik, va ló sá gos bog lá ri ab szurd, egy éven ke resz tül, amely az 1971. no -
vem be ri krip ta be tö rés sel kez dô dött. Elô ször be je len tet tem, majd ér dek lôd tem, fel leb -
bez tem, bi zo nyí tot tam, pa nasszal él tem, kér tem a kár szak ér tô vel va ló fel be csü lé sét
(a nyo mo zást meg szün tet ték, mert a „a sér tett bér le ti szer zô dé se a krip tá ra nem ér vé -
nyes”), a nyo mo zást meg ta ga dó má so dik ha tá ro zat el len is pa naszt emel tem. Vé gül 1972
ok tó be ré ben a Somogy Me gyei Fô ügyész ség eluta sí tot ta a be tö ré sek kel kap cso la tos fo -
lya mod vá nyai mat az zal az in dok kal, hogy a Fonyódi Já rá si Rend ôr ka pi tány ság vé le mé -
nye sze rint jog ta lan be ha to lás nem tör tént, így szán dé kos ron gá lás gya nú ja sem me rült
fel. Te hát iga za van Le gén dy nek: A FEL LEB BE ZÉS A NÉP MÛ VÉ SZE TE! – ez ol vas -
ha tó min ta-ûr lap ján. Jel lem zé sül köz li, hogy az al ko tás két ol da lú: a tár sa dal mi szi tuá ció -
kat köz vet le nül fel hasz nál ha tó ele mek nek te kin ti, és az il le té kes tár sa dal mi, il let ve ál lami
szerv vel foly ta tott kom mu ni ká ció ered mé nye ként ke let ke zik. To váb bá, eb ben az ér te -
lem ben a „TÖR VÉNY = az em be ri ész kö ve te lé sei nek rea li zá ló dá sa, akár az er köl csi, akár
a té te les tör vé nyek rôl le gyen is szó: a »jó« vagy a »rossz« ész mû kö dé sé nek ered mé nye.” 

Le gén dy „a nép mû vé sze té nek” má sik fô te rü le té re a táp lál ko zás és a he lyes tár sa dal -
mi ma ga tar tás rej tett esz té ti kai össze füg gé sei ben ta lált rá, és a mi re lit Szil vás gom bóc cí -
mû do boz mû vé hez írt szö ve gé vel je le ní tet te meg ( 181. kép). Ez zel a kon cep tu a li sta,
po pu lis ta mû vel – mint az em be ri ész anya gi kö ve te lé sei nek pa ra bo li kus meg va ló su lá sá -
val – ki je löl te gon dol ko dá sá nak túlol da li vég pont ját. A „fel leb be zé si ûr lap” és a „jól meg -
for mált gom bóc” – mint szel le mi és anya gi szubsz tan ciák – kö zött, me ta fo ri ku san lét re -
hoz ta ön meg ha tá ro zó vi lág ké pét. 

Ha már si ke rült ilyen jól megér te nem „a nép mû vé sze tét”, ak kor most új raér tel meznék
né hány – már említett – mun kát. Pau er azo nos ság–más ság imá zsá nak a Marx–Lenin arc
tisz tán vi zuá lis, de – po li ti kai je len té sé ben – fo gal mi lag is ha tó mun ká já ból in dul nék ki.
A mód szer egy sze rû: ha egy va ló sá got (Marx) meg fe le lô mó don masz ko lok, ak kor egy

39–40. Pau er Gyu la: Marx–Le nin, 1972 (a mû két né ze te: a ki vá gott fe dô lap be hajt va, majd ki nyit va)
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má sik va ló ság (Le nin) ke let ke zik. Ha a ká pol ná ban kiál lí tott mû vek bôl „ki masz ko lom”
a szak rá lis je len té se ket, ak kor po li ti kai je len té sek ke let kez nek. A meg fe le lô mó don va ló
masz ko lást a po li ti ka kon túr jai, a ta buk ha tá roz zák meg. Az ak tuá lis po li ti kai je len -
téskörben rend kí vü li mó don leegy sze rû sö dik az ér tel me zés. A rô zse, mint a tü ze lô anyagok
pro le tárja (Er dély Mik lós), ki gú nyol ja a „vi lág pro le tár jai, egye sül je tek” kom mu nis ta
párt szlo gent. A tûz vész-ma kett, mint pre ven ció (Szent jó by Ta más), az zal gú nyol ja az au -
tori ter ha tal mat, hogy fi gyel mez te ti gyen ge sé gé re. Az öní télt (Szent jó by Ta más) ki  zá rás-
gya kor la ta – a bün te tés me ge lô zô au to te rá pia –, ki zár va a ha tal mi szervezet íté le tét, gú nyol -
ja azt. Az azo nos ság más sá ga, a más ság azo nos sá ga, a pa ra do xon, a tau to ló gia, a kon cept
né hány le he tô sé ge po li ti kai lag te ma ti zál va „gúny”.

Volt még egy utol só – a Lek to rá tust ki ke rü lô – zsû ri zett kiál lí tás, a Pé csi Mû hely és
Ha raszty Ist ván kiál lí tá sa, ame lyet a pé csiek zsû riz het tek. A kiál lí tást – és a zsû riz te tést
is – a bu da pes ti zsû ri ál tal be til tott Ha raszty Ist ván ra és ki ne ti kus szob rai ra vo nat ko zó
szo li da ri tá si ak ció nak te kin tet tem. A be til tás nak két oka volt, az egyik mû fa ji: a moz gó
szer ke zet nek szo bor ként, mû tárgy ként va ló megíté lé se nem volt még sza bá lyoz va, mai

szó hasz ná lat tal az in ter mé dia kö ré be tar to zott. Már egy vas szo bor ral, vagy egy
szi ta nyo mat tal is a nem-mû vé szet kö ré be le he tett ke rül ni. A má sik ok, hogy
fel ké rés vagy en ge dély nél kül ko moly té má val ko mo lyan fog lal koz ni nem volt
kí vá na tos do log. 

Ha raszty in terak tív hang mo bil já nak, a Vurs li tzer nek azt a célt szán ta, hogy
ez zel a mû al ko tás nak ké szí tett mun ká já val pénzt ke res sen. Ha raszty – a sze -
gény csa lád ból szár ma zó gép la ka tos – se ho gyan sem tud ta megér te ni, hogy a
mun ka he lyén vég zett de ko rá ciós mun ká jáért fi ze tés kap, a sa ját költ sé gén ké -
szí tett mû vé sze ti mun kái ból ren de zett kiál lí tá sát pe dig be tilt ják. A hang mo -
bil tar tal mi lag a de ko rá ciós mun káért já ró fi ze tés rôl szólt, csak ép pen for dít -
va. A mag nó ról szó ló „hang-mun ka” (Hon thy Han na egyik el nyûtt áriá já nak
is mét lô dô rész le te) csend jéért kel lett fi zet ni. Az ope rettmu zsi ka olyan hangos
volt, hogy már a ká pol ná hoz ve ze tô úton is hal lani lehetett, a te rem ben pe dig

szin te el vi sel he tet len volt. Ha lett vol na pén zem, egész nap do bál tam vol na a ket te se ket
az au to ma tá ba, hogy csend le gyen. Ha raszty a be folyt ket te sek bôl biz to sí tot ta bog lá ri
létét, ami meg nyug ta tó bi zo nyí té ka volt mû vé sze ti el kép ze lé sé nek. Az én egyet len be vé -
te li for rá som a ká pol na be já ra tá nál ál ló „per sely bôl” szár ma zott, amely a „csend vá sár lás”
miatt elapadt. Ez az elô re nem kal ku lált té nye zô kel le met len volt, mert so ha sem be szél -
tem pénz te len sé gem rôl és ne he zen tud tam meg ma gya ráz ni Ha raszty nak, miért nem
tudok ve le együtt ebé del ni. Vé gül be kel lett val la nom, hogy nincs annyi pén zem, de nem
hit te el. Az zal ér velt, ho gyan tud nám a ká pol nát csi nál ni, ha nincs pén zem? Ebéd után,
ami kor vissza jött, ki je len tet te, hogy ô meg ta lál ja a pén zem. Tedd azt – mond tam –, ha
ez meg nyug tat. Me leg nyá ri dél után volt, min den le het sé ges lá to ga tó stran dolt. Ha raszty
a ma ga kö rül mé nye sen pon tos, gon dos, ap ró lé kos szôr szál ha so ga tó mód ján „ház ku ta -
tást” tar tott a pad lás tól a krip táig, de nem ta lált sem mit. Ezután za va rá ban ki je len tet te:
„Te még ná lam is ra fi nál tabb vagy, most már elárul hat nád ho va dug tad a pén zed.”

A má sik ér de kes eset Ha raszty val a Ma Ön nyit ja meg a kiál lí tást cí mû kö zös ak ció
volt. A lá to ga tók egy sza lag alatt meg ha jol va tud tak csak be lép ni a ká pol ná ba, de nem
ez az ér de kes, ha nem a szi tuá ció két fé le ér tel me zé se. Ha raszty sze rint, aki meg haj lás sal
be bújt ez alatt a sza lag alatt, az ne künk elég té telt adott, hogy hát íme, nem dol goz tunk
hiá ba. Szá mom ra viszont eb ben a szi tu a ci o ni sta eset ben nem a cse lek vés mi ként je volt a
fon tos, ha nem a cse lek vés elôt ti dön tés. Er re utalt a cím is. Azt akar tam tu da to sí ta ni a
lá to ga tók ban, hogy nem csak az a fe le lôs, aki mu tat va la mit, ha nem az is, aki né zi. Azt a
fe le lôs sé get akar tam szim bo li ku san át há rí ta ni, ame lyet raj tunk kér tek szá mon, ezért ne -
vez tem az ak ciót fe le lôs ség vál la lá si ak ció nak. Ezt a gon do la tot né pie sí tet te to vább egy év
múl va Le gén dy Pé ter a lá to ga tók hoz írt fel hí vá sá ban ( 59. kép).

41. Ha raszty Ist ván: 
Vurs li tzer, 1972

42–43. Ha raszty Ist ván:
„Ma Ön nyit ja meg a kiál lí -
tást” és Galántai György
„fe le lôs ség vál la lá si ak -
ciója” a látogatókkal, 1972
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Türk Pé ter kér dô je les kí sér le teit elôbb a ká pol ná ban, majd a ká pol na kör nye ze té ben
ké szí tet te. Egy kér dô jel lel nem le het mást csi nál ni – gon dol tam –, mint a jel lel kap cso -
lat ba ho zott dol go kat kér dé ses sé ten ni. Türk kí sér le tei ben megol dást ta lált ar ra, hogy a
kér dô je let hasz ná la ta köz ben ér vény te le nít se. Az ér vény te le ní tés öt le tét a ká pol na fél kör -
íves bolt íve ad ta. A bolt ív egyik ol da lán fríz ként el kezd te fel ra gasz ta ni a kér dô je le ket és
mi re a má sik ol dal ra ért, a kér dô je lek már ér tel mü ket veszt ve, fej jel le fe lé áll tak. Türk
ez zel a fél kör íves mód szer rel meg va ló sí tot ta a kér dô jel elévü lé sét. Az elévült kér dô je let
ezután a te me tô kert ben ta lál ha tó fe szü let posz ta men sé re ra gasz tot ta, hogy eb ben a jel -
komp le xum ban ta lán egy újabb je len té se le gyen, a „meg kér dô je lez he tet len”. 

Kér dô je les kí sér le tei után, de et tôl füg get le nül, ké szült az Elévü lé si ak ció, egy X jel
fel hasz ná lá sá val. Az X be tû és szám is, de Türk csak a vi zuá lis – át hú zás, meg sem misí -
tés – je len té sét hasz nál ta. (Az A/5-ös nyom ta tott pa pír la pot ke resz tül sze lô pi ros X alsó
szá rai kö zött a kö vet ke zô ap ró be tûs szö veg volt ol vas ha tó: „Idô zí tett X, tár gyak ra,
dolgok ra stb.-re ra gaszt va, azok el hasz ná ló dá sa, elévü lé se után lép élet be. Élet be lé pése
pil la na tá ban ma ga is elévül. T. P. 1972”) Nem aka rok jel el mé le ti kér dé sek be bo nyo -
lód ni, ezért csak annyit mon da nék, hogy eb ben az ak ció ban Türk egy lé pés ben vé gezte

44–45. Türk Pé ter: Kér dô je les kí sér le tek, 1972

46–48. Türk Pé ter: Elévü lé si ak ció (Idô zí tett X Tár gyak ra…), 1972
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el azt, amit a kér dô je les kí sér le tei ben két lé pés ben tett meg. Tar tal mi lag pe dig ép pen
az el len ke zô je len tés hez ju tott el. (Va ló szí nû leg in nen szár ma zik a kö vet ke zô évi kér dô -
jel-fel kiál tó jel öt le tem, ami kor meg kí sé rel tem a kér dé sest és a ha tá ro zot tat egy ként meg -
je le ní te ni.) 

Türk Pé ter 1970-ben kiál lí tott mun kái ról – a He ral di kák ról – azt mond tam, hogy a
meg fo gal ma zott lát sza tát kel tô, meg fo gal ma zat lan, fik tív cí mer ta ni ta nul má nyok, és hogy
más né zô pont ból a „konk rét” mû vé szet mar káns da rab jai. Amit Türk – a kér dô jel lel és
az iksszel – a meg kér dô je lez he tet len ség és az elévü lés irá nyá ban ku tat, ugyanúgy a lét két
vég pont já ról szól, csak a kon cept ha tá sa ként a konk rét köl té szet esz kö zei vel. 

Ami kor Türk be fe jez te ak ció ját, meg kér tem, fo tóz za le Jel-ak -
ciómat, amit le het, hogy Ha raszty nak a Fe le lôs ség vál la lá si ak ció-
ban tô lem el té rô ér tel me zé se ins pi rált. A Jel-ak ció val si ke rült ki -
fe jez nem, hogy ugyanan nak a do log nak ho gyan le het két el len té tes
ér tel met tu laj do ní ta ni. Ha raszty kiál lí tá sán – a ká pol na kö ze pén,
a pad ló zat és a mennye zet kö zött – volt egy olyan mo to ros „pör -
gettyû”, amely hez ha son lót gye rek ko runk ban csi nál tunk cér ná val
és gomb bal. A mo bil nyo ma ként ma radt meg az a – tég la pad ló ra
fes tett – négy zet ala kú kontúr, ame lyet tes tem mel két el len té tes
mó don ér tel mez tem. Ez az esz köz te len spon tán ak ció ar ról szólt,
hogyan le het ki fe jez ni ugyanaz zal a jel lel a fi zi kai és a szel le mi lé -
tet. Ha be le lé pek, gug gol va, össze fon va vég  tag jai mat, tes tem szo -
bor rá vá lik, et tôl a jel a posz ta men sem lesz. Ha szét tárt ka rok kal
– mint egy fe szü let – a földre fek szem úgy, hogy a jel a fe jem fö -
lé ke rül jön, ettôl az a gló riám lesz. Más sza vak kal, a láb és fej je -
len té sé vel je lölt jel ugyanannyi ra ke rül tá vol ön ma gá tól, mint ami -
lyen tá vol van egy más tól a két je lö lô – a láb és a fej – je len té se.
Szak rá lis szem pont ból a Jel-ak ció té má ja az ima: az egyik beál lí -
tás ban az imád ko zót lát juk, a má sik ban azt, aki hez az ima szól.
Ér tel mez he tem még koz mi kus ön ki fe je zés nek, a ká pol na-pro jekt
ars po e ti cá já nak, vagy a ké sôb bi önazo nos ság ra, ma ga tar tás ra és
kom mu ni ká ció ra vo nat ko zó mun káim arc he tí pu sá nak. 

1972-ben Be ke Lász ló, nem zet kö zi kap cso la tai nak fej lesz té sé re, Bu da pes ten meg hir det te vi lág-arc hí vu mát és szol -
gál ta tá sait: „World -Ar chi ves – Or ga ni za ti on! – Cri tics! – Do cu men ta ti on!! – The o ries!! – Ex hi bi ti ons!(?) – Pub li -
ca ti ons!(??).” Összeál lí tot ta a Hun ga ri an SCHMUCK (Be au Ge ste Press) – nem zet kö zi avant gárd fo lyó irat ma gyar
szá mát, huszonnégy mû vész rész vé te lé vel. 

A cseh szlo vák és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ja Ba la ton bog lá ron, egy flu xus at ti tûd bôl
szár ma zó kon cep tes ese mény, Be ke Lász ló mû vé szet tör té nész pro jekt je volt. „A ba rá ti ta -
lál ko zó alap kon cep ció ja a ba rá ti ta lál ko zás do ku men tá lá sa.” Be ke eb ben az idô ben kon -
cept ér te lem ben pro jekt mû vész, más szó val ön je lölt ku rá tor volt, mint aho gyan én ön -
je lölt in téz mény vol tam. Ezek a fik tív je lö lé sek, a va ló ság ban nem lé te zô dol gok fel te vé se,
a va ló ság pon to sabb megis me ré sé hez ve zet te a je löl te ket. A ki ta lá lá sok és a kép ze lô dé -
sek, a ko hol má nyok kal és agy ré mek kel szem ben, a „leg vi dá mabb ba rakk” ér tel mi ségi és
mû vé sze ti tech ni kái vol tak, ez zel a rész vi lág gal volt kom pa ti bi lis a kon cept és a fluxus.

A ta lál ko zó tár sal gá si ro va ta ként el kell mon da nom, hogy Be két elég so káig „moz gal mi” em ber nek gon dol tam, aki
kü lön bö zô öt le teit és meg kö ze lí té seit – a vé let lent és a koin ci den ciát is – fel hasz nál va, kö vet ke ze te sen egy új vi -
lág kép meg fo gal ma zá sa fe lé ha lad. Nem vol tam egye dül ehhez a té ve dés hez va ló ra gasz ko dás sal, amely ab ból az
igény bôl szár ma zott, hogy az új ma gyar mû vé szet nek szük sé ge van – legalább egy – el hi va tott, te het sé ges, kö vet -
ke ze tes, ön felál do zó teo re ti kus ra. Ha Be ke vi lág-arc hí vu mát „in téz mé nye sí ti”, a nem zet kö zi flu xus meg ha tá ro zó
ma gyar té nye zô jé vé vál ha tott vol na, ehe lyett azon ban más irányt vá lasz tott, sa ját ma gát mint szó vi vôt in téz mé- 

49–50. Ga lán tai György:
Jel-ak ció, 1972 



14 Interjú Beke Lászlóval. 
In: Va ká ció I–II., 1998.
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nye sí tet te. A szó vi vô, mint az in téz mény ma ga, pau e ri ér te lem ben a pszeu do egyik for má ja, mert „a pszeu do a mo -
dern em ber lét for má ja, a biz tos fel lé pés tit ka!”.

A ba rá ti ta lál ko zó ra Be ke Lász ló a tár sa sá gi em ber anek do ti kus lét for má já nak há rom tré -
fás mód ját ajánl ja: a sza vak, a kéz fo gá sok és a kö tél hú zás. A száz nál több cseh, szlo vák és
ma gyar azo nos vagy ha son ló szó össze gyûj té se elég nagy mun ka volt, de megér te, mert
ez zel meg te rem tô dött a há romnyel vû tár sa ság tex tu á lis azo nos sá ga. Az zal, hogy min den -
ki min den ki vel ke zet fo gott, és a kéz fo gá sok fo tói ból diag ram sze rû tab ló ké szült, ké pi -
leg is lét re jött az össze tar to zás. Vé gül a kö tél hú zás já ték egy 1968-as, kö zös bé ke tá bor -
be li em lé ket ele ve nít fel, a kö tél he lyett az em lék ké pé nek szét hú zá sá val. Be ke sza vai val
teo re ti ku san: „ez nem csak egy po li ti kai cél zás, ha nem egy kvá zi kép má gi kus meg sem -
mi sí té se és ugyanak kor a kép a kép ben szi tuá ció”14 ( 210–215. kép is).

52. A kéz fo gá si ak ció tab ló ja

53. Beke László: Cseh, szlo vák és ma gyar sza vak

51. „Kötélhúzás” a cseh, szlo vák és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ján, 1972



* Pártélet, 1972. december.
(Idézi: Ludassy Mária: 1973.
Beszélô, 1998/4, 58. o.)

No vem ber ben vég re si ke rült meg va ló sí ta nom régóta ter ve zett el sô au tó stop pos nyu -
gat- eu ró pai tu ris ta utam, amely re na gyon nagy szük sé gem volt ah hoz, hogy a kö vet ke -
zô bog lá ri évet eu ró pai szin ten kép zel hes sem el. A vá ro sok ban, ahol jár tam (Bécs,
München, Pá rizs, Darm stadt, Kas sel, Köln, Düs sel dorf), ta lál koz tam nagy já ból min -
den ak kor fontos, meg ha tá ro zó mû vé sze ti do log gal. Ma már elég ne héz feliz gul nom
azon, ami ak kor lázba ho zott: hogy min den egy szer re van és óriá si a kí ná lat. Ter mé sze -
te sen min dent bog lá ri szem üve ge men át néz tem, és a kas se li Do ku men tát kép zel tem el
ki csi ben a ká polná ba. 

Köln ben, egy ut cai fény má solt pla ká tocs kán, vé let le nül fe dez tem fel a De pot ne vû
„al ter na tív mû vé sze ti te ret”. A De pot egy kis mû vé sze ti ma gánin téz mény volt, amely a
nyüzs gô vá ros kö ze pén egy öreg bér ház ud va rá nak hát só ré szé ben lévô ga rázsból nyílt.
Az iro da sze rûen be ren de zett és fe hér re me szelt ga rázs ban a hely ren del te té sét az egy polc -
nyi, ábé cé be ren de zett dosszié, az „arc hí vum” je lez te. A ga rázs hát só sar ká ból hosszú, kes -
keny lép csô sor ve ze tett le fe lé. Lent a mély ben, a bol to za tos, bo ros pin ce sze rû, nagymé -
re tû sö tét tér kö ze pén né hány em ber két dia ve tí tô vel fe ke te-fe hér diá kat ve tített. Egy-egy
dia sor után meg be szél tek va la mit, majd más sor rend ben újrave tí tet ték a ké pe ket. A ké -
pe ken táj ban el he lye zett egy sze rû tár gyak, osz lop vagy em be ri fi gu ra volt lát ha tó, kü lön -
bö zô beál lí tá sok ban. A hû vös ség, a tá vol ság tar tó ele gan cia, nem a szem, hanem in kább
az ér te lem szá má ra ké szí tett ké pi in for má ciók. Sok ha son ló kon tex tu á lis- kon cep tu á lis
mun kát lát tam a Do ku men tán is, fo tón, fil men vagy tárgy jel leg gel. Az „al ter na tív” ki fe -
je zést egyelô re nem ér tet tem, de a hely, a kis arc hí vum mal, felejt he tet len ma radt. 

Az 1972-es év vé gé nek – mû vé sze ti szem pont ból is meg ha tá ro zó – po li ti kai fej le mé nye, hogy Moszk va és a „test -
vér pár tok” ve ze tôi nek nyo má sá ra Ká dár Já nos felál doz ta az új gaz da sá gi me cha niz must, leál lí tot ta a re for mo kat.
Ki je len té se mintegy prog nosz ti zál ta a kö vet ke zô bog lá ri nyár hát tér ese mé nyeit: „Fô fegy ve rünk az ideo ló gia te -
rü le tén a mar xis ta igaz ság és an nak hir de té se. So ha sem ta gad tuk, hogy nem mon dunk le az ad mi niszt ra tív mód -
szer rôl, a be til tás ról sem, ha ez szük sé ges.”*

Az utol só kez dô év

Az utol só bog lá ri év – az el sô komp ro misszu mok nél kü li „va ká ció” – a le het sé ges és a le -
he   tet len ha tá rán zaj lott. Más sza vak kal, az 1973-as esz ten dô a po li ti kai li dérc nyo más és
a leg  na gyobb bog lá ri mû vé sze ti tel je sít mény éve volt. Mi vel ter ve met – ha meg va ló sul –
példa ér té kû eset nek gon dol tam, el ha tá roz tam, hogy meg va ló su lá sáért min den meg te he -
tôt meg  te szek. Né há nyan ön gyil kos ak ció nak te kin tet ték tény ke dé se met, pél dául Csu -
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to ros Sán  dor még há rom év múl va is úgy vél te, hogy „ha nem hal tam be le, ak kor biz tos
be sú gó vol tam”. 

A kas se li ins pi rá ció ra el kép zelt „kis ma gyar do ku men ta” meg va ló sí tá sát azért nem lát -
tam le he tet len nek, mert már volt há rom éves „harc té ri” ta pasz ta la tom, és min den kit elég
jól is mer tem, aki re gon dol hat tam. Az ese mé nyek sor rend jét ar ra a vé let len re épí tet tem,
aho gy a fel kért részt ve vôk kel egyez tet ni tud tam az idô pon to kat. Még a szer ve zés kez de -
te elôtt el dön töt tem, hogy az 1973-as el sô kiál lí tó az idô sebb ge ne rá ció egyik agyon hall -
ga tott ki vá ló mû vé sze, Vaj da Jú lia lesz. Vaj da Jú liá nak kö szön he tô az öt nyel vû meg hí -
vó szö ve gé nek for dí tá sa is. Vaj da Jú lia ér zé keny, mû velt tár sa sá gá ban len ni azért is na gyon
jól esett, mert Vaj da La jos kép al ko tó mód sze rei és ké pi gon dol ko dá sa meg ha tá ro zóan
ha tot tak pá lya kez dé sem re. A kiala kult prog ram hoz meg ter vez tem a meg hí vót, ki nyo -
mat tam és el küld tem a részt ve vôk nek. Et tôl kezd ve a prog ram ma gá tól mû kö dött, vagyis
min den ki ko mo lyan vet te a rész vé te lét és tet te a dol gát. Bu da pes ti mun kám ezzel be fe -
je zô dött, ezután leutaz tam a hely szín re, hogy gon doz zam a tör té né se ket. 

A füg get len ség nek ára van. Ah hoz, hogy ezt a gon do san ter ve zett, ma xi ma lis ta össz -
mû vé sze ti ese mény sort meg va ló sít has sam, a fény ké pe zô gé pe men és a bog lá ri fel sze re -
lé se ken kí vül min den pénz zé te he tô ér té kem tôl meg vál tam. Sze mé lyes kiadá sai mat szi -
go rúan a lét mi ni mum ra csök ken tet tem. (Még az ét ke zé se men is ta ka ré kos kod tam, úgy
lát szik, túl sá go san is, mert ta vasszal egy al ka lom mal az alul táp lált ság tól összees tem, és
pár órá ra a kór ház ban kö töt tem ki.) Vé gül – min den es he tô ség re fel ké szül ve – a meg -
hí vók mel lé ki töl tet len pén zes utal ványt is mel lé kel tem, hogy a meg hí vot tak tá mo ga tá -
sát is igény be véve, si ke rül jön meg va ló sí ta nom a pro jek tet. A pén zes utal vány-ak ció
könnyí tett anya gi hely ze te men, de a Bog lá ron ka pott – el zá rás ra is át vált ha tó – épí té -
sze ti és tûz ren dé sze ti sza bály sér té si bír sá go kat ôsszel már csak a szü leim se gít sé gé vel tud -
tam be fi zet ni. 

A ha ta lom – nem kul tu rá lis – vég re haj tó szer vei ké szen lét ben áll tak, a rend ôr ség gel az
élen. Alig hogy be fe jez tük az öt na pos ta ta ro zó, fes tô, be to no zó, elô ké szí tô mun kát, az el -
sô kiál lí tás anya ga ép pen hogy a fal ra ke rült, a se gí tôk még fá ra dal mai kat pi hen ték, máris
meg je len tek a rend ôrök és öt sze mélyt elôál lí tot tak. Ez a haj na li rend ôr ak ció már nem
fi gyel mez te tés volt, mint a ta va lyi, ha nem in kább a „kis ma gyar do ku men ta” hát tér ese -
mé nyeit meg nyi tó gong ütés. Az elôadás te hát el kez dô dött, a po li ti kai ha ta lom dra ma -
turg jai mun ká ba len dül tek, a vég re haj tó ap pa rá tus funk cio ná riu sai éle sí tet ték a prog ra -
mo kat a ká pol na-pro jekt meg sem mi sí té sé re. 

A kul tu rá lis ad mi niszt rá ció em be rei is to vább kí sér le tez tek, a mû vé sze ti mun kák ban
di rekt po li ti kai tar tal ma kat ke res ve, de mert sem mit sem ér tet tek meg eb bôl a kí ná lat -
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ból, nem ta lál tak sem mi fel hasz nál ha tót. Ér de kes, hogy Szent jó by Ta más MÛ VÉ SZET
MIND AZ, AMI TI LOS. LÉGY TI LOS! felira tá ra ( 240. kép) egyál ta lán nem rea gál -
tak. Azután Gulyás Gyu la, szá mom ra egyér tel mû, „le du gó zott csö vei” ( 253–256. kép)
szin tén ha tás ta la nok vol tak. Legén dy Pé ter Ked ves Lá to ga tó cí mû (az aj tó ra füg gesz tett)
szö ve gé ben ta lál tak va la mit, ami miatt ki je lent het ték, hogy „ezért a Ga lán tai ül ni fog”,
de nem si ke rült rá jön nöm, mi re gon dol hat tak. A nyár vé gén – vég re – ta lál tak egy „iga -
zit”, ami tôl na gyon be lel ke sed tek, ez Mau rer Dó ra Szö ve gek/Texts kiál lí tá sá nak pla kát ja
volt. Több szö r is vissza tér ve, bol dog iz ga lom ban azt pró bál ták be bi zo nyí ta ni, hogy ez a
pla kát az összees kü vés bi zo nyí té ka: a vé let le nül 56 név egyér tel mû ugye (1956), a felirat:
szö- ve-/ts/-gek = szö vet ség, rejt ve van a gra fi ká ban, te hát: tit kos szö vet ség… és hogy nem -
zet kö zi, az kü lö nö sen ve szé lyes!! Ezek a kul túr po li ti kai lé nyek egész nyá ron jöt tek, hiá -
ba mond tam, hogy ez nem kiál lí tás, hiá ba ír tam ki, hogy ez ma gán te rü let stb. 

A funk cio ná riu sok za va rát az zal igye kez tem fo koz ni, hogy a mar xis ta esz té ti ka alap -
jai ról és a szo cia lis ta rea liz mus kér dé sei rôl tar tot tam rög tön zött elôadá so kat. Egy al ka -
lom mal – ami kor utol já ra tár gyal ták „az ügye met”, és még fi gye lem be vet tek kul tu rá lis
szem pon to kat – egy szer re öt funk cio ná riust me rí tet tem ki, ki zá ró lag „mar xis ta” vá la -
szok kal. Et tôl az eset tôl annyi ra fel bá to rod tam, hogy ké sôbb a rend ôrök nek is tar tot tam
vil lám-sze mi ná riu mo kat. Ezek a za var ba ej tô be szél ge té sek per sze csak úgy ma rad tak
meg, mint „hol mi ké tely mé lyí tés”. A ki fe je zést de cem ber ben ol vas tam a párt lap já nak
bog lá ri mun ká mat átér té ke lô cik ké ben, amely fô leg a rend ôr sé gi do ku men tu mok ra hi -
vat ko zott. Aho gyan a cikk író ja a do ku men tu mo kat le for dí tot ta sa ját bá be li-ma gyar nyel -
vé re, újabb ki fe je zé sek ke let kez tek, pél dául a „pro jekt a ká pol ná ban” meg fe le lé se „hap -
pe ning a krip tá ban” (a pszeu do egyik ese te – mon da ná Pau er). 

Volt egy na gyon fon tos tak ti kai szem pon tom: so ha sem sza bad fron tá li san üt köz ni a ha -
ta lom mal, mert csak vesz tes le he tek. Ami kor a párt el sô em be re azt han goz tat ta, hogy „fô
fegy ve rünk az ideo ló gia te rü le tén a mar xis ta igaz ság és an nak hir de té se”, ak kor az ideoló -
gia te rü le tén a mar xis ta igaz ság il lú zió já val kell meg kí sé rel ni az ad mi niszt ra tív mód szerek
el té rí té sét – gon dol tam. A funk cio ná riu sok kal foly ta tott kény sze rû esz me cse réi met mint
spon tán mû vé sze ti (flu xus) ese te ket, a ká pol na-pro jekt al ko tó ré szei nek és összes sé gé ben
„kul tú rá nak” te kin tet tem. Tíz év vel ké sôbb Bak sa-So ós Já nos ta lán ezért ne ve zett egy beszél -
ge tés al kal má val – tá vol lé tem ben – kul túr po li ti kus nak, de ez a ki fe je zés ma gam ról so ha
nem ju tott vol na az eszem be, mert va ló já ban csak a lé tem nek igye kez tem ér tel met ad ni. 

Az ad mi niszt ra tív mód szer nem a di rekt be til tás, ha nem kon cep ciós köz igaz ga tá si
megol dás volt – po li ti kai con cept art –, amit a párt köz pont mû vé szet tör té né sze, Be -
reczky Lo ránd már 1972-ben fel ve tett, majd konk ré tan ja va solt is a ká pol ná val kap cso -
lat ban ( 73. dok.). A köz he lyes ja vas lat egyéb ként a kul tu rá lis el há rí tás nor má lis napi
gyakorlata volt. Eb ben a szfé rá ban tör tént Pau er Gyu lá val egy fur csa, aho gyan én lát -
tam, mágikus eset. Pau er nak há rom „üres posz ta men se” volt ak kor kiál lít va, az egyik a
SZABADSÁGSZO BOR (TERV) ( 241. kép), ame lyet két nap pal ko ráb ban – a ká -
pol ná ban jár va – a me gyei ta nács el nök he lyet te se ész re vé te le zett. A mel let te le vô má sik
felira tot is ol vas ta bi zo nyá ra – AMIT ÖN IDE KÉP ZEL, AZT MÁ SOK BE LÉ LEG ZIK
( 242. kép) – és akár ar ra is gon dol ha tott, hogy ô va jon be lé leg zi a sza bad sá got vagy
csak kép ze li. Egye dül vol tam a ká pol ná ban és a har ma dik szö veg kap cso la tán tû nôdtem: 
ÉN TU DOM, HOGY ÖN ITT ÁLL ÉS OL VAS, ÖN NEK VI SZONT FO GAL MA
SINCS AR RÓL, HOGY ÉN HOL VA GYOK. Pont az nap, Pau ert, nem sok kal azután,
hogy el ment a ká pol ná ból, ci vil rend ôrök in kog ni tó ban pro vo kál ták, majd rend ôr ként
le tar tóz tat ták. A rend ôr sé gen már nem a le tar tóz ta tás oká ról volt szó, ha nem a ká pol ná -
ról és a mû vé szet tel kap cso la tos kér dé sek rôl. Íme az élet és a mû vé szet szét vá laszt ha tat -
lan egy sé ge, a tö ké le tes ke let-kö zép- eu ró pai flu xus. 

So káig nem ér tet tem, miért ép pen Pau er ral, és egyál ta lán miért tör tént ez a do log.
A mos ta ni ma gya rá za tom sze rint Pau er – a vir tuá lis kép-szö veg vi szony lat tal – fel ta lált

57. Mau rer Dó ra 
Szö ve gek/Texts kiál lí tá sá -
nak pla kát ja, 1973

58. Pau er Gyu la: 
El kép ze lés mû (felirat az
üres posz ta man sen), 1973
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egy olyan „flu xus ví rust”, amely a pszeu do-el ven mû kö dik, de már túl van raj ta. Elô ször
is, a szö veg olyan egy sze rû, hogy nem le het nem ér te ni, ezért spon tán kény sze rí tô ere je
van, má sod szor a szö veg kép ze le ti ké pet je löl, har mad szor a szö ve gek és a kép ze le ti ké -
pek egy más sal spon tán in terak ció ba ké pe sek ke rül ni. Egy olyan kép lé keny, áram ló (fluxus)
jel komp le xum ke let ke zett, amely ben tér és idô nem kü lön böz tet he tô meg egy más tól.
A ki sebb és na gyobb, anya gi és szel le mi vi lá gok egy más ré szei. Vé gül a legér de ke sebb az,
hogy ez nem más, mint a leg jobb ér te lem ben vett „szín ház”, vagyis gon do lat já ték a le -
he tet len nel, hogy le het sé ges sé vál jon. Az ilyen je len sé gek kel szem ben bár mely au to ri ter
ha ta lom nem csak ta nács ta lan, de el len sé ges is. 

Egy re in kább úgy tû nik, hogy Pau er há rom üres posz ta men se az 1973-as év emb le -
ma ti kus da rab ja volt, egy rész, amely ben min den ben ne volt, ami az egésszel tör té nt.
Mese be li „pa lack” – mint a ká pol na is –, amely bôl majd nem ki jött a sza bad ság szel le -
me. Fé lel me tes, mi lyen egy sze rû, hogy az iga zán nagy dol gok a pa rá nyi ban, a szin te sem -
mi ben ta lál ha tók meg. 

59. Le gén dy Pé ter: Ked ves Lá to ga tó, 1973
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Egy má sik au to ri tás meg kö ze lí té se Er dély Mik lós mun ká ja, az IS TEN PI CI. Aho gyan
a val lá sos hí vôk gon dol ták: Is ten nem pi ci, ha nem nagy, mert az „Is ten nagy”-ban ben -
ne tud len ni a val lás fe gyel me, az is ten fé le lem, mint a párt ese té ben a párt fe gye lem. A pici
Is ten hez nem kap csol ha tó a fé le lem, te hát ak kor ez is ten ká rom lás?! Az Is ten és a fé le lem

kér dés ével – gyer mek ko ri szi go rú val lá sos ne vel te té sem miatt –
elég so kat fog lal koz tam, ezért ezt a mû vet egy faj ta vá lasz nak gon -
dol tam. Kö ze lí té si cél ból szí ve sen hi vat koz nék egy ké sôb bi Er -
dély-rajz ra, a cí me: Kon tex tus. A rajz egy gye re ke sen, vagy in kább
nem meg ha tá roz ha tó stí lus ban, gra fit ce ru zá val, gon do san raj zolt
szó: Pis ta. A kon tex tust úgy ér tel me zem, hogy ha IST ván szá mom -
ra Pis ta, ak kor ba rá tok va gyunk, mint ami kor ISTen szá mom ra
Pi ci, ak kor is ba rá tok va gyunk. A ba rá tok kö zött nincs fé le lem. 

A Pis ta má sik – Be ke Lász ló sze rin ti – ér tel me zé se egy sze mé -
lyes vo nat ko zá sú meg kö ze lí tés. Pis tá nak hív ták Er dély egyik (kon -
cent rá ciós tá bor ban el pusz tult) fél test vé rét, aki na gyon kö zel állt
hoz zá, ezért a felirat a megidé zés má gi kus gesz tu sa. Meg jegy zem,
a má gia te kint he tô egy faj ta át hal lás nak, mint az ISTen–IST ván
ese té ben. Ha ez zel a meg kö ze lí tés sel vissza té rek a ká pol ná ba, akkor
már az ûr bôl fény ké pe zett nagy mé re tû Föld-fo tó alatt el he lye zett,
ap ró let ra set be tûk kel ké szült IS TEN PI CI felira tot is lát ha tom
má gi kus gesz tus nak. Te hát amit lá tok (amit át hal lok), az nem egy
Föld-fo tó, ha nem az uni ver zu mot kém le lô me ta fo ri kus rá dió te -
lesz kóp (ké pe) a Föl dön kí vü li In tel li gen cia ku ta tá sá ra és az ISTEN
PI CI felirat a sze mé lyes in/out kap cso lat pont ja. A most ép pen

meg fi gye lô ál lo más sá (ob szer va tó rium má) vált ká pol ná ban az Isten és a sza bad ság bib liai
ér te lem ben így hang zik: „Az Úr pe dig a Szel lem; és ahol az Úr nak Szel le me, ott a sza -
bad ság.”15 Jó kis jel komp le xum, és még a sza bad ság szel le mé nek is ára van, bár nem
olyan sú lyos, mint Pau er ese té ben: Er dély Mik lós mun ká ját ké sôbb egy fel há bo ro dott
hí vô is ten ká rom lás nak vél te, és meg sem mi sí tet te. 

Vé gül Er dély Mik lós gon do la tai a Mon do lat cí mû írá sá ból: „Ha el len té tes ol da lon min dig meg ta lá lod, ami nek há tat 
for dí tot tál, úgy so ha sem té ved hetsz el. […] Ha be tu dod lát ni, ha el kép zel ni nem is, hogy az egy re ki sebb más ho vá
nem tor koll hat, mint az egész be és az egy re na gyobb más ho vá nem jut hat, mint a le he tô leg ki seb be, ha be tu dod
lát ni, ha el kép zel ni nem is, hogy az egész ki csi nem va la mi más, mint az egész, úgy so ha sem le hetsz vi gasz ta lan,
mert nincs más mit be lát ni.” 

Er dély Mik lós má sik, Bog lár ra ké szült mun ká ja, A köl té szet mint ön -össze sze re lô rend szer
ki ve zet a te rem bôl… és hogy stíl sze rû le gyek, Mol nár Ger gely „ál má val” foly ta tom: „Az
út ki ve zet a te rem bôl, azaz in kább a te rem fa lai ágaz nak el, s az emel ke dô dom bon be -
le vesz nek a sza bad tér be. Et tôl a kiál lí tás még nem ér vé get. Völgy sze rû me re dek hegy -
ol da lon van  a töb bi ké p, va la mint né hány szét tö re de zett an tik szo bor lent, a völgy szakadék
mé lyén. Mint már ko ráb ban, er re fe lé is van nak sír kö vek; szán dé ko san meg kü lön böz tet -
he tet len, me lyik ere de ti, s me lyik a kiál lí tás ré sze. De elég gé nyil ván va ló, hogy min den
a kiál lí tás hoz tar to zik, a tér tel jes egé szé ben konst ruált, s épp azál tal, hogy a mû vek tö -
ké le te sen al kal maz kod nak a kör nye zet hez. Mint lá to ga tó, ma gam is a kör nye zet ré szé vé
vá lok; au to ma ti ku san a kiál lí tás hoz tar to zom.”16 Az út ki ve zet a te rem bôl… „Tár gyak,
szö ve gek stb. akár a mo le ku lák az »ôs le ves ben« sza bad (vé let len sze rû) moz gá suk kö ze -
pet te meg ke re sik a köl tôi ér te lem ben vett »geo met riai he lyü ket«.”17

Va ló szí nû sít he tô, hogy Er dély Mik lós írá sa ha tott Mol nár Ger gely írá sá ra, vi szont az
biz tos, hogy mind két írás sok szem pont ból, hosszú ideig meg ha tá ro zóan ha tott rám, se -
gí tett új ra és új ra ön -össze sze re lôd ni rend szer ré, mint ha csak egy köl te mény vol nék. Ezek

60. Er dély Mik lós: Is ten pi ci,
1973 
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az írá sok már nem mû vek, töb bek an nál, vi lág ké pek, jós la tok, élet tech ni kák, ta ní tá sok.
Eb ben az ér te lem ben a ká pol na-pro jekt poszt gra duá lis to vább kép zô, önössze sze re lô szer -
víz és ku ta tó in té zet volt. Lé té nek kö szön he tô to váb bi ér té ke az, hogy lét re jöt tek ezek a
– hosszú ideig sok min den re ins pi rá lóan ha tó és vál to zá so kat ge ne rá ló, ezál tal tör té nel -
mi je len tô sé gû – ma ra dan dó mû vek. 

Er dély Mik lós Is mét lés el mé le ti té zi sei ben to vább tá gí tot ta a kér dé sek kö rét, de nem kér -
de zett, ha nem azon nal vá la szolt, vagyis össze fog lal ta ku ta tá sai nak ered mé nyeit: „Mi vel
az em ber sem a tel jes azo nos ság der medt sé gét, sem a szün te len vál to zás és vál to za tos ság
szé dü le tét nem bír ja el, a ha son ló sá gok, ana ló giák, a rit mi zált vál to zás, a dia lek ti kus pe -
rió du sok szfé rá ját te kin ti sa ját já nak. A kü lön bö zô ben ke re si az azo no sat, az azo nos ban
az el té rést. A szel le mi em ber azon ban csak a to tá lis vál to zás ban is mer ma gá ra.” 

A kér dé sek kö re to vább bô vült egy pa ra do xon nal, ame lyet hár man kö zö sen fo gal maz -
tak meg: Avant gar dis ta tett nek mi nô sít he tô-e, hogy Er dély Mik lós, Jo vá no vics György és
Major Já nos kö zö sen kiál lí tot tak egy ka bá tot? ( 247. kép) A kér dés re adott vá lasz: az
avant gar diz mus a szün te le nül az új ra irá nyu ló tö rek vé sé vel, a ta buk le dön té sé vel a sza -
bad ság mû vé sze té nek in dult, de min den egyes új mû vel új ti la lom fát ál lít ma gá nak.
A megol dás az avant gar diz mus fel sza ba dí tá sa, amely az avant gar diz mus meg szün te té sé -
vel ér he tô el. 

A ka bát – Ma jor Já nos za kó ja. A za kó egy öl töny ré sze, az öl tö nyös em ber hi va tal nok,
a ka bát ra egy ré gi ki fe je zés: a „ka bát em ber” – vá ro si, hi va tal nok fé le. A ká pol ná ba mint
lá to ga tók, csak a hi va tal no kok ér kez tek za kó ban, te hát a kér dés er re a hely zet re ér vé nyes:
A „ka bát” kiál lí tá sa mi lyen ér te lem ben mi nô sít he tô avant gar dis ta tett nek? Ha a ka bát –
za kó ér te lem ben – a szö ve get ér tel me zi, ak kor kiál lí tá sa avant gar dis ta tett, mert az önazo -
nos ság ról szól, ami ép pen a kon cept egyik ak tuá lis kér dé se. Ha a ka bát csak il luszt rá ció,
ak kor nem tett, de ha nem tett, ak kor is tett ezek után, mert ar ról szól, hogy a meg fo -
gal ma zott sza bad ság ta bu, ame lyet le dönt a ve le szem ben ál ló meg fo gal ma zat lan, hogy
meg fo gal ma zot tá, ta bu vá vál jon stb. Itt és most az avant gar dis ta tett az, hogy – egyelô -
re ki mon dat la nul – fel ta lá ló dott a mû vé sze ti per mu tá ció, mint az „ál lan dó sít ha tó új” le -
he tô sé ge, vagyis az avant gárd nak tény le ge sen vé ge. 

Ezután egy tau to ló gia: a fal az fal. Jo vá no vics György ki vé sett egy négy ze tes fe lü le tet
a ká pol na fe hér fa lá ból és vissza gip szel te, majd egy felira tot he lye zett mel lé: FAL. A gipsz
fe hér szí né vel be leol vadt a hát tér be, így amit a ké sôb bi fi gyel met len lá to ga tó ész re vett,
az csak a FAL szó volt a fa lon. A con cept art fon tos és gyak ran hasz nált el já rá sa az azo -
no sítás, mely nek so rán tau to lo gi kus esz kö zök kel igyek szik ren det te rem te ni a fo gal mak
egy re za va ro sabb vi lá gá ban. Te hát ez egy kon cept- mun ka, de Jo vá no vics „fa la” vi zuá li -
san ott is van, meg nincs is ott, ezért pau e ri ér te lem ben pszeu do-mû, ezt erô sí ti meg a
„fal” szó má sik je len té se, a tet te tés, szín le lés. A har ma dik meg lá tá som sze rint ez a mû a
ma gyar mi ni mal art szob rá szat egyet len da rab ja, amely meg fe lel a leg szi go rúbb kri té riu -
mok nak. 

„A mi ni mal mû vész alap ve tô cél ja, hogy olyan al ko tá so kat hoz zon lét re, me lyek esz té ti kai mu ta tó ja ép pen hogy 
csak »mér he tô«. A szán dék, amellyel a mi ni mal art fel lép, egyér tel mû: az ál ta la lét re ho zott tár gyak alig fel sej lô
szép sé gei vel rá mu tat ni a va ló ság ban, a kör nye zet ob jek tu mai ban rej lô esz té ti kum ra.”18

A kon cept, pszeu do, mi ni mál mû ké sôbb meg sem mi sült, de meg ma radt az ál ta lam ké -
szí tett dia so ro zat az el ké szí tés ak tu sá ról, en nek kö szön he tôen a „mû” egy do ku men tált
flu xus event. Vé gül meg je gyez ném, hogy ez a több né zô pont ból kü lön és egyide jû leg is
ér té kel he tô mun ka Jo vá no vics élet mû vé nek egy ed dig fel tá rat lan elága zá sa, a „ti tok” for -
du ló pont ja. A te me tôká pol na kör nye ze té ben csak egy vo nat ko zást em lí te nék: a ti tok
mint a le fe dett, be FA La zott ur na, Jo vá no vics sír em lék-kér dés kö ré nek el sô épí té sze ti jel -
le gû vál to za ta. 

61–64. Jo vá no vics György: 
Fal, 1973
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Az „egy szer re több né zô pont” más ér te lem ben már fel me rült Jo vá no vics nál, 1972-ben, egy spon tán ak ció ban, 
amelyet Mau rer Dó ra Egy szer el men tünk cím mel fo tón do ku men tált ( 151. kép). Az alap öt le tet a ká pol na – ko -
vá csolt vas sír ke rí tés bôl ké szült, víz szin tes bôl füg gô le ges be for dí tott – aj ta ja ad ta. Jo vá no vics meg kér te a je -
len le vô ket, hogy test hely ze tük kel ne a föld höz, ha nem az aj tó hoz vi szo nyul ja nak, vagyis ami füg gô le ges, az a víz -
szin tes nek (az aj tó füg gô le ge sé nek) fe lel jen meg. A kép azért kü lö nös, mert ki de rül ró la, hogy mi lyen ne héz
egy szer re a va ló ság ban is és az el kép zelt ben is len ni. En nek akár fi nom po li ti kai je len tést is tu laj do nít hat nánk,
legalább annyit, amennyit ké sôbb Jo vá no vics a „kép le hall ga tás” kap csán meg tesz. Ér de kes még, hogy a va ló -
sá gos és az el kép zelt egy kép ben va ló meg je le ní té se – na gyon ha son ló mó don – a fran cia Ro bert Fil li o u nál is
fel me rült, 1973-ban.19

Élô sí rem léknek ne vez tem el Ma jor Já nos egyet len body ar tos mun -
ká ját, amely nek ér de kes sé ge, hogy egy szer re van je len ben ne Ma -
jor mun kás sá gá nak két nagy te rü le te, öniro ni kus réz kar cai és sír -
kô fo tói. A ká pol na és a te me tô kert mû vé sze ti va ló sá gá ban ezt a
mû vet szí ve sen te kin tem – min den más szem pont tól füg get le nül
– egy Ma jor Já nos- és Ben Vau tier- fé le „Én- mû vé szet” szin te ti -
kus vál to za tá nak. A szin té zis ben az én- mû vé szet né zô pont ja len -
ne a fon tos, amely Vau tier- nál tíz év vel ko ráb ban így hang zik:
„Néz ze tek rám, én va gyok a Mû vé szet!” Ez zel el len té tes Ma jor sír -
kô felira ta a posz ta mens ként szol gá ló kô töm bön: „Mû vé sze te dért
él tél / An nak martyr ja let tél.” Ma jor a kô töm bön áll mez te le nül,
egy fe hér ágyék kö tô vel, mint egy gö rög at lé ta, idôn ként vál  toz -
tatva moz du la tait. Tal pa alatt a Prav da, a szov jet párt lap ja, 
és mint ha azt mon da ná: „Néz ze tek rám, én va gyok a Mû vé szet!”
( 249–251. kép) Ez a ke let–nyu ga ti, hi deg–me leg, élet–ha lál
han gu lat, a vi ta li tás és a le mon dás him ni kus idôt len sé ge kü lö nös
ma gyar sa já tos ság: a lét mû vé sze te. Má gia: az „ugyanan nak örök
vissza té ré se” elv nek meg fe le lô lét for ma. 

Ma jor egy év vel idô sebb Vau tier- nál és ugyan csak tíz év vel ko ráb ban kezd te én- mû -
vé sze tét iro ni kus réz kar caiban. Vau tier is el ju tott az öniró niáig és ugyanúgy egyen -
sú lyoz a le het sé ges és a le he tet len ha tá rán, mint Ma jor, mégis ta lán ez a ká pol na az
egyet len hely, ahol a kép ze le tem ben ta lál koz hat tak. 

Azért is gon dol tam, hogy az én- mû vé szet né zô pont ját be hoz zam,
mert kap cso ló dik a kon cept tau to ló gia- és/vagy pa ra do xon ke re -
sé sé hez. Az „én va gyok én!”, vagy az „én va gyok-e én?” kér dé sek
az ak tuá lis lét hely zet pszeu do-vol tá ból adód tak, és a kon cep tu á -
lis gon dol ko dás re mek le he tô sé ge ket nyúj tott új faj ta, szo kat lan
vá laszokra. 

Az „én va gyok-e én?” kér dés re Sze ma dám György az Azo no su -
lá si kí sér let cí mû nagy sza bá sú ak ció val és kiál lí tás sal ke res te a vá -
laszt ( 227–231. kép). Sze ma dám azon ban – in kább ak ci o nista,
mint kon cep tu á lis in dí té kai sze rint – már fó rum nak te kin tet te a
ká pol nát, „ahol le het tün tet ni, de monst rál ni, va la mi lyen mó don
üt köz ni, nemcsak a ha ta lom mal, ha nem az egész vi lág gal, ami
min ket kö rül vett”.20 Az ak ció–reak ció, a lát ha tó és kép zelt vi -
szony la ta ként Sze ma dám ket tôs ön -a zo nos sá got épí tett fel, hogy
üt köz tet ve szem be sít se egy más sal sa ját két fé le va ló sá gát. Ez zel az
én- mû vé sze ti de mon stá ci ó val vé gül gya kor la ti lag azo no sí tot ta
szem be nál ló én- ké peit, és a ma ga ré szé rôl pon tot tett min den to -
váb bi avant gar dis ta kí sér le te vé gé re. 

66. Sze ma dám György meg hí vó ja, 1973

65. Ma jor Já nos: [Élô 
sír em lék], 1973
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21 Sze ma dám György: 
„Utak és ha tá rok”. Jegy ze -
tek Ha ris Lász ló fo tói hoz.
In: A Ma gyar Kép zô és Ipar -
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koz ta tó ja, 1980/1, 4–22. o.

22 Interjú Haris Lászlóval.
In: Va ká ció I–II., 1998.

23 Interjú Molnár V. József-
fel. In: Va ká ció I–II., 1998.

Meg jegy zem, Sze ma dám György volt az el sô, aki 1980-ban nem csak hosszan ír ha tott – po zi tív ér te lem ben – a ká -
polna  tár la tok ról, de még ki tün te tést is ka pott írá sáért, mint aki bát ran fel tár ta a szo cia lis ta kul tú ra fe le dés be me -
rü lô ér té keit.21 Né hány hó nap pal ko ráb ban – ami kor Sze ma dám ta lán ép pen ezen az írá son dol go zott – til tot ták
be a ká pol na tár la tok ról szó ló dia ve tí té ses elôadá sai mat, és nyi tot ták meg a BM-ben új ra kez dô dô meg fi gye lé sem
cél já ból a „Fes tô” dossziét. 

Kü lö nös él mény volt, ami kor nem so ká ra vé let le nül ta lál koz tam Sze ma dám mal a Nagy kör úton. Úgy lát szott, mint -
ha sem mit sem tud na a ve lem tör tén tek rôl, ezért ba rát sá go san gra tu lál tam pub li cis ta pá lya kez dé sé hez, mi re ô meg -
hí vott egy kor só sör re. Sö rö zés köz ben – gon dol tam – szó ba hoz ha tó a té ma, de ki de rült, hogy siet nie kell. Kár,
hogy nem be szél tük meg, mert így – az én ol va sa tom ban – a kor só sör kár té rí tés ként ha tott, amellyel Sze ma dám
ta lán „le tud ta” a meg nem ér tett hely ze tet. Szá mom ra pe dig ezért ma radt em lé ke ze tes.

A má sik de monst ra tív jel le gû pro jekt (mai fo gal maink sze rint helys pe ci fi kus ins tal lá ció)
a Szem be sí tés, al cí me: a rend a pa ra mé ter ( 236–239. kép). Ere de ti leg Csu to ros Sándort
hív tam meg kiál lí ta ni, de köz ben úgy ala kult, hogy Ha ris Lász ló val és Mol nár V. Jó zsef -
fel együtt dol goz ták ki a ká pol na „átala kí tá sát”. Az együtt mû kö dés Bu da pes ten kez dô -
dött, a Lép csô ház ese ménnyel, a bog lá ri tér szer ve zés a má so dik, az utol só kö zös kiál lí tás
pe dig ôsszel a bu da pes ti Mû egye te men volt. En nek a kö zös má gi kus tér nek a kü lön leges -
sé ge, hogy a társ al ko tók há rom kü lön bö zô szem pont ból ér tel mez ték, vi zuá li san mégis
egy  sé ges, tö mör, fe szes, tisz ta mû ként je lent meg. A klasszi kus pél da, Ku ro sa wa A vi har
ka pu já ban cí mû film je jut eszem be, hogy egy ese mény részt ve vôi és szem ta núi mennyire
más ként élik meg ugyanazt. Csu to ros Sán dor sze rint: „A Lá tás nyel vén fo gal maz tunk,
al ko tá sunk ma ga a Ká pol na volt, mint Bí ró ság.” Ha ris Lász ló sze rint: „Hosszú ideig az
volt a cí me, hogy Rek viem a ká pol náért, mert az egész va la mi sa ját ma gá ból ere dô meg -
sem mi sü lés fe lé ha ladt. Er rôl szólt ez a rek viem.”22 Mol nár V.
József sze rint: „Sza kra li zál ni akar tuk a te ret, mert úgy érez tük,
hogy azok a hap pe nin gek – vagy legalábbis a hap pe nin gek nek egy
ré sze, ami ott a ká pol ná ban volt – de sza kra li zál ta a ká pol nát.”23

Mie lôtt még át lép nék a „hap pe nin gek te ré be”, el mon da nám,
hogy sze rin tem: a Szem be sí tés ins pi rá ció ja nyil ván va lóan Csu toros
és fe le sé ge igaz ta lan (kon cep ciós) pe ré nek pszeu do-lét hely ze té bôl
szár ma zott. Ezért a mû je len té se sze rint a ká pol na, me ta fo ri ku san
a Bí ró ság – bár mely kép ze let be li per hely szí ne ként –, a szem be sí -
tés ál tal má gi ku san le he tô vé te szi (te he ti) bár mely ál lí tás igaz sá -
gá nak össze ha son lí tá sát a té nyek kel. A mû te hát nem a ká pol nát,
ha nem kép le te sen a Bí ró sá got „sza kra li zál ta”. Ha er rôl a Bí ró ság -
ról azt ál lít juk, hogy nem le het igaz ta lan – mert „a rend a pa ra -
mé ter” –, ak kor nincs ér tel me a gyász mi sé nek, a le mon dás nak, az
ön feladás nak, a hit el vesz té sé nek – a „rek viem nek” –, aho gyan
Haris gon dol ta. 

A ká pol na tár la to kat ért bí rá la tok ban a „hap pe ning” szó fo gal -
ma so ha nem lett pon to sít va, ál ta lá ban a „bot rány” szó val ro ko -
ní tot ták, ezért min den elôadás jel le gû ese mény szó ba jö he tett a
ká pol na „de sza kra li zá lá sa” szem pont já ból. A leg több igaz ta lan bí -
rá la tot Ha lász Pé ter szín há za kap ta. Ha lá szék egy he tes bog lá ri tar -
tóz ko dá sa szá mom ra olyan volt, mint ha a da ra bok egy foly to nos
szín ház be té tei len né nek. Nem vol tak pon tos kez dé sek, sem mi
nem volt na gyon meg ha tá roz va, mégis min den a le he tô leg job -
ban, leg pon to sab ban tör tént.

Ha lász Pé ter sze rint: „Az, hogy rosszul sza val ni, vagy rosszul szö ve get mon da ni, ilyen 
kör nye zet ben, az egy abszurdum lett vol na. […] a hely zet, ami be be le ke rül tünk, és
ahogy ab ban au to ma ti ku san funk cio nál ni tud tunk, és rá gon dol tunk, és csi nál tuk, az
so sem azzal fog lal ko zott, hogy ki nek mi lyen le gyen az ala kí tá sa, ha nem hogy ki ki-
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cso da, vagy ki mit csi nál. […] Bog lár egy elég kon cent rált hely volt […] elég jól izolált volt a te rü let, hogy az em -
ber ter mé sze ti kör nye zet ben, ugyanak kor vá ros ban, vagy hát egy frek ven tált nya ra ló he lyen, szin te a tel jes sza bad -
ság ban él he tett, be leért ve a rend ôri at ro ci tá so kat, ahogy ezt ke zel ni kel lett. Már majd nem hogy nor má lis nak tûnt
a helyzet.”24 

A ká pol ná ban több vál to zat ban ját szot ták a Ma da ras já té kot ( 294–298. kép) és a King
Kon got ( 305–310. kép) is. Mind ket tô me se já ték sze rû fel nôtt da rab volt. A King Kong
me se egy ero ti kus jel ké pek be kó dolt me ta fo ri kus el nyo mó ha tal mi szi tuá ció. Az én egyik
ol va sa tom sze rint rö vi den ar ról szólt, ami az utol só kép bôl ért he tô meg: az ün ne pelt fô -
hôs – aki le gyôz te az el nyo mó ha tal mat –, el fog lal ja an nak he lyét. In nen kez dôd het min -
den új ra elöl rôl, ugyanúgy, aho gyan már lát tuk, is mé tel he ti ma gát. A da rab má sik ol va -
sa tát, a ma gya rá za tot, a Blake-szö ve gek ad ták. 

Ha lász sze rint nem ha tal mi szim bó lum ról volt szó „[…] a King Kong ban a Wil liam Bla ke-szö ve gek a poszt-mo ra li -
tásnak a szö ve gei vol tak, te hát nem el fo gad ni azt a mo ra li tást, ami ural ja a me zônyt, és amit min den ha ta lom fel -
hasz  nál, nemcsak az a ha ta lom, ame lyik po li ti kai lag irá nyít egy or szá got, nemcsak az a ha ta lom, ame lyik végrehajtja
ezt a po li ti kát, ha nem az a bel sô mo ra li tás, ami ben köz vet le nül élünk, te hát az ut cán, az em be rek kö zött, ami miatt
rá mond ják az em ber re, hogy rossz vagy jó […] te hát még a ba rá tok mo ra li tá sa is, ahogy egy mást megítél ték.”25

Már majd nem hogy nor má lis nak tûnt a hely zet, már ti zen egy nap ja nem jöt tek rend -
ôrök. A King Kong -e lô a dá sok utol só nap ja elôt ti éj sza kán a ká pol ná ban nem ma radt al -
vó he lyem, ezért ki vé te le sen és elô ször, a ká pol na alat ti – rak tár nak hasz nált krip tá ban –
alud tam. Erô sen az volt az ér zé sem, hogy pont most, amikor egy szer ép pen nem va gyok
ott, ak kor fog va la mi nem kí vá na tos do log tör tén ni. Min dig, min de nütt, ma xi má lis fi -
gye lem mel je len kel lett len nem, et tôl kiala kult egy – az em be rek re vo nat ko zó – fur csa
ér zé keny sé gem: megérez tem bi zo nyos ese mé nyek be kö vet ke zé sét, felis mer tem az el len -
sé ges szán dé kú em be re ket és olyan spon tán és gyors el há rí tó reak cióim vol tak, ame lye -
ket csak ké sôbb ér tet tem meg. A krip tá ban volt még egy mat rac és már annyi ra fá radt
vol tam, hogy mu száj volt a kô pad lón va ló al vás ról le mon da nom. A ká pol na aj ta ját be -
lül rôl kel lett be zár ni, ezért meg kér tem va la kit, aki azt ál lí tot ta, hogy ô lesz az utol só elal -
vó, hogy fel tét le nül zár ja be jól az aj tót, meg is mu tat tam, ho gyan. Megígér te, de saj nos 
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nem tet te meg, ez ak kor de rült ki, ami kor haj na li fél öt kor fent rôl a ká pol ná ból hal lat -
szó dur va üvöl tö zés re éb red tem: „éb resz tô”, „disz nók”, „fog ja be a po fá ját”, „adj egy po -
font ne ki”, „üsd le” stb. A po font Ha rasz ti Mik lós kap ta vá la szul jo gi is me re tei re. Ez már
nem a mo ra lis ta „Hor gá szok”26 szín há za volt, ha nem a „Va ká ció” fe dô ne vû im mo ra lis -
ta rend ôr sé gi ak ció. A sze rep osz tás: öt rend ôrjár ôr tar tot ta az éb resz tôt, ké sôbb jött még
két ci vil nyo mo zó és az ôr nagy, más szó val „a kar nagy”. 

Bo csá nat, de még har minc év múl tán is ne he zen és szo ron gás sal gon do lok er re a „hap -
pe nin gre”, ezért nem tu dok és nem is aka rok más ként be szél ni ró la, mint egy faj ta kul -
tu rá lis ha tár eset rôl. Volt ben ne va la mi lyen ószö vet sé gi bor za lom, mint a bet le he mi gyer -
mek gyil kos ság ban. Mol nár V. Jó zsef nem vé let le nül érez te úgy, hogy sza kra li zál ni kell a
te ret, mert ez a hap pe ning és ami még ezután kö vet ke zett, va ló ban de sza kra li zál ta a ká -
pol nát. A „kar nagy” megér ke zé se után a hang nem meg vál to zott. Nem le he tett tud ni,
hogy ez a for du lat egy dra ma tur giai fo gás vagy csak a mû faj ter mé sze tes jel lem zô je volt.
Az öt „im mo ra lis ta jár ôr” már ko ráb ban össze szed te a ká pol ná ban al vó ven dé geim tôl a
sze mé lyi iga zol vá nyai kat, és eze ket ke zé ben tart va ér ke zett le a „kar nagy” a krip ta zárt
vas rács aj ta ja elé. Ezt megelô zôen az „im mo ra lis ta jár ôrök” kö zül ket ten már má sod szor
pró bál koz tak a „mû vész úr, ha itt van, jöj jön ki” be kiál tás sal ki csa lo gat ni a – hir te len al -
vó he lyem bôl rej tek he lyem mé vál to zott – krip tá ból. Miu tán a hap pe ning kö zön sé ges, fa -
ra gat lan be ve ze tô je ta nács ta lan ná tett an nak el dön té sé ben, hogy mennyi re kell ne kem
eb ben részt ven nem, nem vá la szol tam. Elôbb a la ka tok ki nyi tá sá val pró bál koz tak, ami
nem járt si ker rel, majd az aj tó el tá vo lí tá sá ról kezd tek ta nács koz ni. Ek kor je lent meg a
„kar nagy”. Mint aki biz to san tud ja, hogy ott va gyok, és mint aki csak ne kem akar se gí -
te ni, ba rát sá gos, em be ri han gon meg kért, hogy néz zem meg a ná la lé vô sze mé lyi iga zol -
vá nyo kat, nincs-e kö zöt tük va la ki, akit nem is me rek. Igye ke zett meg gyôz ni ar ról, hogy
nem en gem akar nak zak lat ni, ha nem ép pen el len ke zô leg, meg akar nak vé de ni a csa var -
gók tól és a bû nö zôk tôl, ezért fon tos, hogy iga zol jam az iga zol vá nyok tu laj do no sait. A „kar -
nagy” mo no lóg ja után elô lép tem rej tek he lyem rôl, és a zárt vas rá cson ke resz tül be szél -
tünk. A la ka to kat csak azután nyi tot tam ki, miu tán „vé dô an gya laim” el men tek. Min den
sze rep lô rôl el mond tam, hogy ki cso da és hogy mennyi re ér té kes tag ja a tár sa da lom nak.
Az „al- kar nagy” min dent gon do san fel jegy zett. Ma gam is meg le pôd tem, hogy min den -
ki rôl tud tam jót mon da ni, és még csak vé let le nül sem akadt olyan sze mély, akit nem is -
mer tem. Meg le pô az is, hogy a „kar nagy” azóta is mert té vált tit kos je len té sé ben csak
ennyi az igaz ság: „…megál la pí tot tuk, hogy a je len lévô sze mé lyek va la mennyien is ko lá -
zott em be rek […]. Vé le mé nyem sze rint tün te tô leg csi nál ják mindezt, […] az ilyen fog -
lal ko zá sú, ta nult em be rek nem él het nek így” ( 106. dok.). 

A „hap pe nin gek te ré nek” egy má sik, mû vé sze ti jel le gû ese mé nye a Ba rát sá gos bá nás -
mód cí mû együtt lét volt. A mo ra li tás nak egy má sik né zô pont já ból egy faj ta szem be sü lés
és/vagy szem be sí tés zaj lott, tar tal mát két rö vid idé zet tel il luszt rál nám, mint ha to vább ra
is a me ta fo ri kus Bí ró sá gon len nénk. 

Naj má nyi Lász ló: „Szé ken ülök az Ön kö ze lé ben / Ha kér dez tô lem va la mit, én vá la szo  lok Ön nek / Mi jo go sít fel 
er re? / Ta lán a szék? / Vagy a ket tônk kö zel sé ge? / Vagy a ket tônk tá vol sá ga? / Vagy az Ön kér dé se? / Vagy az
én el ha tá ro zá som? / Vagy egy le hetô ség? / Vagy az én ké pes sé geim? / Vagy az Ön ké pes sé gei? / Ha nem vá la -
szol nék, se gítséget ta gad nék meg? / Ha nem vá la szol nék, csök ken ne az ön be csü lé sem? / Ha rosszat vá la szol nék,
se gít sé get ta gad nék meg? / Ha rosszat vá la szol nék, csök ken ne az ön be csü lé sem?”27

Ha jas Ti bor: „Is mer nem kell az ér de kei met; most azon nal em lé kez zek vissza a je len re. Pró bál jam meg át húz ni 
a szá mí tá sai mat. Ránt sam ki a ta lajt a lá bam alól. Komp ro mit tál jam ma ga mat. Ne hagy jak idôt ma gam nak a vé de -
ke zés re. Ne vár jak ma gam tól jó in du la tot. Le gyek há lát lan ma gam iránt. Ás sam alá az ön be csü lé se met. Örö mö met,
bá na to mat ne osszam meg ma gam mal. Ter jesszek ma gam ról rá gal ma kat. Zár kóz zam el a prob lé máim meg fon to -
lá sa elôl. Ké tel ked jek az ôszin te sé gem ben.”28



29 Interjú Szikora Jánossal. 
In: Va ká ció I–II., 1998.
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A „hap pe nin gek te ré nek” har ma dik mû vé sze ti ese mé nyé rôl Szi ko ra Já nos be szélt: 

„Az elôadá saink kiin du lá sa, ma té riá ja sok kal in kább az em be ri test, az em be ri fi zi kum és az em be rek ál tal lét re -
ho zott ak ciók vol tak, ak ciók és tár gyak. A ma té riánk tu laj don kép pen az em be ri gesz tu sok, azok a kap cso la tok,
ami ket egy más sal lé te sí tet tünk, il let ve egy más sal és a tár gyak kal. Nem vol tak szö vegköz pon tú elôadá sok, da rab -
jaink nem vol tak drá mák, a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben, nem volt szö veg ma té riá juk.”29

Ha lá szék kal ér ke zett Al gol Lász ló, aki rôl Ha lász azt mond ta ne kem egy szer, hogy a világ
legoko sabb em be re. A te me tô kert egy fél reesô ré szét vá lasz tot ta ki az es té tôl másnap
délelôt  tig tar tó „app ro xi má ciós gya kor la tá nak” szín he lyéül. A gya kor lat cí me
A HÁROMSÁG SZE MÉ LYI SÉ GE volt ( 299–304. kép is). Algol szerint az egyik alap -
fel té tel egy vi lá gos és meg ha tá ro zat lan vé le lem, hogy „az az in ten zi tás, ame lyet leg fel sôbb
há rom sá gnak ne vez he tünk, min den lé te zô ben je len van”. A töb bi alap fel té tel eb bôl követ -
ke zik „a leg fel sôbb há rom ság min den je len sé ge a há rom ság leg ma ga sabb sze mé lyi sé geinek
ke zé bôl ered / a leg fel sôbb há rom ság gal kap cso la tos ál lí tá sok, így az itt sze rep lô és nem
sze rep lô alap fel té te lek is kö ze lí té sek / a kö ze lí té sek iga zo ló dá sá nak fo ká ból kö vet kez tet -
he tünk hely ze tünk re és a nél kü löz he tet len alá zat ra”. A kö ze lí tés fá zi sai: a do ku men tá -
ciós mo dell, az út a gya kor la tok hoz, a kiin du ló és kont roll app ro xi má ciós gya kor lat. 

Az „alap fel té te lek” szak rá lis nak lát szot tak, mint ha a Szent há rom ság ról len ne szó, de
a „kö ze lí tés fá zi sai” már in kább egy ma te ma ti kai vagy más tu do má nyos feladat megol -
dási lé pé sei nek tûn tek. A gya kor lat hely szí ne egy há rom fa (há rom sze mé lyi ség) ál tal ha -
tá rolt te rü let volt, mint egy faj ta szen tély vagy tá bor(tûz)hely, amely kö rül a hall ga tó ság
ül ve, fek ve he lyez ke dett el. Al gol a gya kor lat egész ide je alatt, meg ha tá ro zott idô kö zön -
ként, elô re megírt szö veg tö re dé kei bôl ol va sott fel egyet-e gyet. Köz ben es te, a há rom fa
há rom szö gé ben, kör ala kú ár kot ásott, amely ben tü zet gyúj tott. Más nap – mi köz ben az
elô re megírt szö veg tö re dé kek bôl to vább ra is egyet-e gyet felol va sott – a há rom fa kö ré
spár gá ból há lót (!) ké szí tett, majd be fes tet te fe hér fes ték kel. 

A szö veg tö re dé kek tény leg tud tak va la mit – a nyel vi leírás és a tény le ges nyelv hasz ná -
lat össze füg gé sé ben –, Al gol ugyanis pszi cho ling visz ti kát ta nult, és úgy volt köl tô, hogy
köz ben tu dós is volt. A szö ve gek rôl csak annyit mon da nék, hogy a tö re dé kek egy más sal
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in kább tá vol ság ban vol tak, mint kö zel ség ben, mégis az el hang zá suk kö zött el telt idôk -
ben el kezd tek va la ho gyan kö zel ke rül ni egy más hoz. Mint ha megér tet tem vol na va la mit
ab ból, ami bôl egy muk kot sem ér tet tem meg, ez ta lán egy me ta nyel vi szi tuá ció? 

[…]
ki vel a ká tyú nál vas út épí tés re ké szü lôd nek
nem ve szí tet ték el a sí rás ké pes sé gét
a fu tás függ vé nye ként a völgy ben ke rí tés vo nul
az ele mek füst je után négy szö gû lyuk ma rad

(Részlet a Háromság személyiségébôl)

A „há rom ság sze mé lyi sé gé nek” kér dé sét sem ér tet tem egyelô re, de to vább ra is fog lal koz -
ta tott. Egy év vel ké sôbb vé let le nül hal lot tam a rá dió ban egy ze nei ve tél ke dôt, és a fér fi -
hang, amely min den kér dés re jól vá la szolt, Al gol hang ja volt. Ô volt az az na pi nyer tes,
és meg le pe té sem re Há ber mann M. Gusz táv nak hív ták. Nem so ká ra vé let le nül ta lál koz -
tam Al gol lal az ut cán, nem messze Ha lász Pé te rék tôl. Ez a ta lál ko zó azért is ér de kes, mert
ek kor már meg volt a har ma dik ne ve is, a bog lá ri „app ro xi má ciós gya kor lat ban” ke re sett
har ma dik sze mé lyi sé gé. Per sze ezt csak jó val ké sôbb, hu szon hét év múl va tud tam meg:
III/III-as fe dô ne vén Pé csi Zol tán nak hív ták. A har ma dik, „tit kos” sze mé lyi sé gé vel a po -
li ti kai rend szer vál tá sig rend sze re sen „ta lál koz gat tunk”. En nek el le né re ké sôbb is ér de kelt
A HÁ ROM SÁG SZE MÉ LYI SÉ GE, mert el kép zel he tô volt mint kü lö nös, jö vô be li sze -
mé lyi ség-mo dell: a tu dós, a mû vész és a po li ti kus – a há rom fé le gon dol ko dás szin té zi se –
egy sze mély ben. Kép ze lô dé sem Vi lém Flus ser nek kö szön he tô: „A tu do mány, a mû vé -
szet és a po li ti ka, ha egy szer egy sé ges ol va sá si mód ba tö mö rül nek, a vi lág ból és be lô lünk
ed dig nem sej tett dol go kat ol vas hat nak ki.”30 Örül tem vol na, ha igaz nak bi zo nyul, amit
a Há ber mann–Al gol–Pé csi mul ti plex sze mé lyi sé g rôl gon dol tam, de saj nos Pé csi, már az
el sô, a Ha lász-cso port ról szó ló je len té sé ben31 le lep lez te ma gát: nincs egy ség a há rom sze -
mé lyi ség kö zött, nincs át já rás, el kü lö nül nek egy más tól. 

A rei ki sze rint „mind nyá junk nak há rom tes te van. Fi zi kai, ér zel mi és men tá lis tes te. Sze mé lyi sé günk fi xá ló dá sá-
nak pil la na tá ban ki fej lesz tünk egy haj la mot ar ra, hogy ezen tes tek egyi két túl zot tan hasz nál ni kezd jük”. A budd -
his ta mes ter – San ka ra ta ná csa így hang zik: „Ne té veszd össze tes tei det sa ját ma gad dal – se a fi zi kai tes tet, se az
aszt rá li sat, se a men tá li sat. Mindegyik Éned nek sze ret né kiad ni ma gát, hogy meg kap has sa, amit kí ván. De né ked
is mer ned kell va la mennyit s tud nod kell, hogy uruk vagy.” 32

71. Al gol Lász ló app ro xi má ciós gya kor lata, 1973



33 Ara di Nó ra: A szo cia lis ta 
kép zô mû vé szet jel ké pei.
Kos suth–Cor vi na, Bu da pest,
1974, 9. o.

34 Be ke Lász ló: Miért hasz -
nál fo tó kat az A. P. L. C.?
Fo tó mû vé szet, 1972/2, 20. o.

Be ke Lász ló 1973-as TÜ KÖR-kiál lí tá sa volt az el sô ma gyar, nem zet kö zi szer ve zé sû, te -
ma ti kus „mail art” kiál lí tás ( 284–291. kép). A szán dék és a vég ered mény te kin te té -
ben két né zô pont me rül fel: a mû vé szet tör té nész ré szé rôl a tü kör jel ké pes ér tel me, a
mû vé szek ré szé rôl pedig a tü kör ön vizs gá lat ra al kal mas sze re pe. Be ké nek ez a „ba ná lis”
té ma vá lasz tá sa, ugyanúgy, mint az elô zô évi „ut ca kô”-pro jekt je is, a szo cia lis ta kép zô -
mû vé szet köz he lyes fo gal mai hoz kap cso ló dik. Míg „az ut ca kô a pro le tá rok fegy ve re”, a
tü kör az ál lan dóan me le gen tar tott mû vé szet fi lo zó fiai prob lé má hoz, a „mû vé szi tük rö -
zés” meg le he tô sen egy ol da lúan ér tel me zett kér dé sé hez köt he tô. A mû vé szi tük rö zés
alap sza bá lyai: ki mu tat ha tók le gye nek a rea liz mus, a ti pi kus ság és az in ten zív to ta li tás
sa já tos sá gai. (A szín ház ban en nek fe lel meg a le kép zés, a sze rep ját szás, amely az avant -
gárd szín ház ban ke rü len dô.) 

„Az avant gárd tö rek vé sek, a mû al ko tás nak a tár sa dal mi va ló ság tól va ló el vo nat koz ta tá sa so rán kiala kul tak olyan 
[…] né ze tek, ame lyek sze rint ma ga a mû al ko tás szim bó lum ként fog ha tó fel, füg get le nül at tól, hogy mi a je len té se,
hogy mennyi re ár nyalt vagy mennyi re re du kált a ben ne meg va ló su ló tük rö zés. […] a con cept art ként meg nyil vá -
nu ló, né ha kí mé let le nül kri ti kai ma ga tar tás, amely ma gát a fo gal mat, a gon do la tot akar ja köz vet le nül a né zô tu do -
má sá ra hoz ni, […] egy je let vagy egy ma ga tar tás be li jel zést mu tat be mû tárgy ként, de gya kor la ti lag a mû vé sze ten
kí vül ma rad va, a mû vé szet esz té ti kai lé nye gét és lé tét ta gad va.” 

Az idé zet Ara di Nó rá tól szár ma zik,33 aki ak kor Be ke Lász ló mun ka he lyi fô nö ke volt, és
akinek a A szo cia lis ta kép zô mû vé szet jel ké pei cí mû, idé zett köny vé nek ké zi ra ta (1972. de -
cem ber) Be ke Lász ló con cept art ról szó ló ta nul má nyai után ké szült el. Eb ben a kon -
textus ban ért he tô Be ke am bi va lens vi sel ke dé se, ahogy a fo tóhasz ná lat mö gé rej ti mon -
dandóját: 

„Lét re jött egy olyan ál la pot, ami kor a ma gyar kép zô mû vé sze ti kri ti kus nak sem kell vég re men te ge tôz nie, hogy 
nem lát ta ere de ti ben az ál ta la mél ta tott mû vet. Tud niil lik e mû adek vát meg je le né si for má ja a rep ro duk ció: fo tó
vagy nyom dai lag sok szo ro sí tott, sôt sok szor mes ter sé ge sen is le ron tott mi nô sé gû fény kép. […] ezt a bol dog ál la -
po tot a cím ben csak négy be tû vel jel zett irány za tok tér hó dí tá sa együt te sen hoz ta lét re: az Ak ciók (hap pe nin gek)
mû vé sze te, a Pro ject Art, a Land Art és a Con cept Art.” A tü kör-mun ká kat a fo tó me ta fo ri kus funk ció ja ként em lí -
ti, „ami a kon cept nél kü lö nö sen elô tér be ke rült” .34

Et tôl füg get le nül, a tü kör-kiál lí tás nagy ér de mé nek tar tom moz gal mi fris -
ses sé gét, vagyis a meg hí vot tak nak azt a kö rét, akik a mû vé szi tük rö zés mû -
vé szet fi lo zó fiai prob lé mái ról sem mit sem akar tak tud ni és egyál ta lán nem
za var ta ôket, hogy „gya kor la ti lag a mû vé sze ten kí vül ma rad nak”. Fon tos -
nak tar tom még, hogy a tü kör ön vizs gá lat ra al kal mas sze re pe né hány em -
bert el té rí tett az Én- mû vé szet irá nyá ba, pél dául en gem is. Na gyon tet szett
a tü kör-kiál lí tás, te hát én is pró bál koz tam va la mi vel, de vé gül le tet tem ró -
la. A nyár vé gén vi szont, az utol só kiál lí tás ren de zé se köz ben, vé let le nül ész -
re vet tem el sô tü kör-mun ká mat. Egy fal nak tá masz tott üveg táb la egy arc fo -
tó ján állt. Ami kor meg lát tam, éppen – az arc egyik ol da lát tük röz ve –,
tor zí tot ta azt. Ki csit odábbról néz ve már nem tor zí tot ta. Így le fo tóz tam és
a „né zô pont-változ ta tás” cí met ad tam ne ki. En nek ké sôbb elég sok kö vet -
kez mé nye lett. 

Meg je gyez ném, hogy a mû vé szet el mé le ti em be rei nek – nap jain kig mintegy jár vány ként el ter jedt – 
eg zisz ten ciális okok ra hi vat ko zó, am bi va lens vi sel ke dé se a múlt je le né ben ta lán ért he tô volt, de
ez zel mintegy ki húz ták ma guk alól azt a ta lajt, amely a ké sôb bi je len ben a múlt le het ne. A ko ra beli
pártlapban gyakran publikáló fô kri ti ku s, P. Szûcs Ju lian na, 1993-ban, más né zô pont ból, de még
ugyanab ban a – leg na gyobb pél dány szá mú, de már nem párt- – lap ban ci ni ku san így „ír ta le” a hely -
ze tet: „a Ga lán ta i- típu sú sza ti ri kus, […] új ba los neoavant gárd oly szo ro san fo nó dott el len fe lé re,
hogy an nak ra di ká lis bu ká sa ma gá val rán tot ta a hôst is. […] Kér dés, hogy az el len fe lé vel összekeve -
re dô kö zös te tem, nem ke rül-e elôbb-u tóbb kö zös sír ba, hogy egy idô után a cson tok ról biz ton ság- 

72–73. Ga lán tai György: 
Né zô pont-vál toz ta tás, 1973
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35 P. Szûcs Ju lian na, Há rom -
szor egy. Ok tó be ri imp -
ressziók. Nép sza bad ság,
1993. október 30.

gal meg le het-e majd ál la pí ta ni, […]”35 stb. A jár vá nyos am bi va len ciá ra egy gyógy szer: Ami nek nem le het meg fe -
lel ni, nem kell akar ni meg fe lel ni + nem egy nap a vi lág. A te me tô ker tek ben a „Ga lán ta i- tí pu sú” sír kö ve ken Mar -
cel Du champ idé ze te ol vas ha tó: „Min dig má sok hal nak meg.”

Be ke Lász ló dél ben ér ke zett, fel rak tuk a kiál lí tást, utá na azon nal el ro hant,
mint aki nek megy a vo na ta. Me leg nyár volt, min den ki stran dolt. Más nap,
haj na li négy kor, a kápolna be zárt aj ta ja elôtt egy fur csa eset tör tént. Mû vé -
sze ti szem pont ból néz ve két rend ôr-mû vész-jár ôr „ak ció ja”. Több ször „mû -
vész urat” kiált va kezd ték, majd a fa aj tót és gu mi bot jai kat hang szer ként
hasz nál va „kon cer tez tek”. A han gok a ká pol na re mek akusz ti ká jú te ré ben
menny  dör gés sé erô söd tek. A gu mi bot-kon cert – mint ex pe ri men tá lis ze nei
pro duk ció – ta  lán egy ze ne tör té ne ti ese mény. Ezután a rend ôr-mû vé szek 
– mintegy szü net kép pen – kí sérle  tet tet tek a zár fel nyi tá sá ra, de mi vel nem
si ke rült, a fris sen fes tett hó fe hér aj tón – a koncert és a kon cept szel le mé ben
– nyo mot hagy va do ku men tál ták múló je len lé tü ket: a gu mi bot tal és a
kulccsal is felír ták, hogy RENDÔR. Be fe je zé sül, a tá vo zás konk rét köl té -
sze ti ak tu sa ként, meg for dí tot ták az olaj fá ra akasz tott „BA RÁT SÁ GOS 
BÁ NÁS MÓD” és a föld be szúrt „MA GÁN TE RÜ LET” felira tú táb lá kat. 

Én a pad lá son alud tam, és a szo kat lan han gok ra éb red tem fel. Szent jóby
Ta más aludt még ott, de már éb ren volt, ült az ágyán és vár ta, hogy feléb -
red jek. Tô le tud tam meg, hogy mi tör tént. A to rony ab la ká hoz men tem,
és még kis sé ál mo san néz tem le. Eb bôl a nem mû vé sze ti né zô pont ból azt
lát tam, hogy lent, a föld szint jén, ép pen egy ve lem kap cso la tos at ro ci tás
zaj lik, de a megva  ló su lás csak szim bo li kus. A feliz gult kar ha ta lom te he tet -
len sé gének lát vá nyá tól rám tört a ne ve tés, de rög tön meg is ijed tem, mert
mi tör tén ne, ha hir te len fel pil lan ta nak és meg lát nak, vagy meg hallják a ne -
ve té sem? Vagy ha fej szé vel jön né nek vissza szét ver ni a fa aj tót? Stb. A vissza -
foj tott ne ve tés tôl resz ket ni kezd tem, de látva és hall va is a gu mi bot-kon -
cer tet, már olyan volt, mint egy láz álom, mint ha en gem ver né nek. Ek kor
már nem tud tam el dön te ni, hogy mi tôl resz ke tek, a ne ve tés tôl vagy a fé -
le lem tôl. Az ak ció el múlt, a rend ôrök el men tek, de az izom rán gás – mint
egy görcs – hosszú ideig nem akart el múl ni, azt hit tem, hogy most „kész”
va gyok. 

Et tôl kezd ve ti zen két évig re me gett a jobb ke zem, ami kor raj zol ni vagy fes te ni akar tam. Ha mégis
raj zol nom kellett, ak kor a bal ke zem mel fog tam a jobb ke ze met, hogy ne re meg jen. Így ké szült 
– meg él he té si mun ka ként – száztizennégy vo na las raj zom a Mo dern test- és szép ség ápo lás címû
könyv be. A raj zo kat egy
szak ér tô mo do ros nak ne -
vez te, iga za volt, töb bet
nem raj zol tam. Ez az egyik
fô oka tárgy-szob raim lét -
re jöt té nek és a töb bi olyan
tény ke dé sem nek, ame -
lyek nél nem za vart a kéz -
re me gés. A kézre me gé -
sem egyéb ként 1985-ben,
jobb ka rom tel jes le bé nu -
lá sá val múlt el. Ép pen egy
igen ne héz vas szob ro mat
ci pel tem Ka vics ut cai mû -
ter mem be, amikor egyik
BM-es meg fi gye lôm, a ház -
felügyelô, rám ijesz tett,
ért  he tet len ok ból eláll va
az uta mat. 

75–76. A „Ba rát sá gos bá nás mód” táb la
két nézete, 1973

74. „Rend ôr” felirat a ká pol na aj ta ján, 1973 77–78. A „Ma gán te rü let” táb la két 
nézete, 1973

85



36 Jo seph Ko suth: Mû vé sze -
ti ta nul má nyok. Knoll Ga le -
rie, Wien– Bu da pest, 1992.
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1973-ban – ahogy a meg hí vó ír ja – „ju go szláv kol lé gá kat” is ven dé gül lát tam, egy ki -
lenc ta gú vaj da sá gi cso por tot, az idô sze rû mû vé sze ti irány za tok – a ne o konst ruk ti viz mus,
az in ter ven ci o niz mus, a vi zuá lis ku ta tá sok, a kon cep tu á lis mû vé szet, a vi zuá lis köl té szet
stb. kép vi se le té ben. Ju go szlá via ak kor ugyanúgy a szo cia liz must épí tet te, de nem volt „íz -
lés ter ror”, a mû vé szet te rü le té re a po li ti ka nem tört be. Ezt se ho gyan sem tud tam fel dol -
goz ni. Min dig ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy csak ma gunk le he tünk az okai sa -
ját nyo mo rult hely ze tünk nek. 

Ér de ke sek vol tak Pred rag Šid ja nin au dio vi zuá lis ak ciói ( 268–270. kép) és La dik
Ka ta lin hang köl té sze ti elôadá sa ( 274–277. kép). Mind ket ten vissza ját szott és élô han -
got is hasz nál tak. Az elôadá sok hoz mag nó ra volt szük ség, de a mag nóm ép pen ak kor
rom lott el. (Er rôl jut eszem be, hogy mi lyen ne he zen em lék szem vissza a „fej lett szo cia -
liz mus” hiány- és rab ló gaz da sá gá ra, az ér ték nél kü li tár sa da lom hall ga tás kul tú rá já ra.
Könnyeb ben gon do lok Kaf ka vagy Or well ne ga tív utó piái ra, mert azo kat csak ol vas tam.)
Ba la ton bog lá ron és kör nyé kén sem mag nót meg ja ví ta ni, sem bár ki tôl mag nót köl csön -
kér ni nem le he tett. Vár tam La dik Ka ta lint és va la mi „cso dát”, ül tem ta nács ta la nul az aj -
tó val szem ben, néz tem a gyö nyö rû idôt, egy szer csak az aj tó ban meg je lent két is me ret -
len ta ta bá nyai fiú, kezükben egy mag nó val. Nem akar tam hin ni a sze mem nek, éle tem
el sô cso dá ja, pe dig egy sze rû: vé let len egy beesés, koin ci den cia – mon da ná Be ke Lász ló,
aki ép pen eze ket az ese te ket gyûj töt te vé let len nap ló já ba. Az idô be li vé let len egy beesés
ma gya rá zat nélkül ma radt, vi szont a fiúk ról ké sôbb meg tud tam, hogy hoz zám ha son -
lóan kul tu rá lis bû nö zôk, vagyis meg fi gyel tek vol tak. A cso dá ról ké sôbb meg tud tam, hogy
min den, ami a cso dá val ha tá ros, az rend ben van, és csakis az van rend ben. 

*

Az utol só, leg na gyobb sza bá sú bog lá ri hap pe ning egy va ló di kon cep ciós/kon cept esemény
volt. Legin kább ta lán film for ga tás ra em lé kez te tett, ka me rák nél kül. A „filmszínész” rend -
ôrök, ka to nák, nyo mo zók, fôhi va tal no kok, beosz tot tak, fi zi kai dol go zók, egy rá dió ri -
por ter, né hány ba rát és a vé let le nül oda té vedt tu ris ták a „for ga tó könyv” sze rint ját szot -
ták sze re pü ket. Kö zön ség nem volt, ezért is vál ha tott a „da rab” kon cep ciós/kon cept
(ko holt/fo ga lom) ese ménnyé. 

Jo seph Ko suth sze rint: „A fo ga lommû vé szet kö zön sé gét el sô sor ban mû vé szek al kot ják – ami azt je len ti, hogy nem 
lé te zik a részt ve vôk tôl el kü lö nült kö zön ség. Így az tán a mû vé szet bi zo nyos ér te lem ben éppoly »ko mollyá« vá lik,
mint a tu do mány vagy a fi lo zó fia, mely nek szin tén nincs kö zön sé ge. Annyi ra ér de kes vagy sem, amennyi re az em -
ber in for mált vagy sem.” 36

A me rev ren dé sze ti sza bá lyok kö zött a kul tú ra el há rí tás kon cep ció ja csak las san bon ta -
ko zott ki. A ne gye dik bog lá ri nyár ele jé re már kör vo na la zó dott a nyílt in téz ke dé sek
módja, és el ké szül he tett a zá ró ese mény for ga tó köny ve. A nyár fo lya mán az idô rö vid -
sé ge miatt, egy faj ta ide ges túl mû kö dés ként, az összes le het sé ges köz hi va tal és ha tó ság
össze fo gott el le nem. Vol tak pél dául fur csa sá gok, mint pél dául: a já rá si biz to sí tó „meg -
tud ta” a köz sé gi be til tó ha tá ro za tot, és fel bon tot ta a hat évig sza bá lyos nak ta lált – a ká -
pol ná ra és a krip tá ra ér vé nyes – biz to sí tá so mat. Miu tán nem volt haj lan dó sem mi lyen
új biz to sí tást köt ni, a me gyei párt szer ve zet el sô tit ká rát ar ról ér te sí tet te, hogy „fel mond -
tam” a biz tosí tá so mat. (Egy bu da pes ti biz to sí tó val szó nél kül megol dot tam a kér dést.)
A rend ôr ség a krip ta be tö rést azért nem vizs gál ta, mert a bér le ti szer zô dé sem ben nem
sze re pelt a kripta, mi köz ben azért kel lett vol na nyo moz nia, mert a biz to sí tás ban sze re -
pelt. Ezután a megyei párt szer ve zet el sô tit ká rát ar ról ér te sí tet te, hogy azért nem nyo -
moz, mert azt gon dol ja, hogy a ba rá taim tör tek be. A tûz ol tó ság vi szont a „nem bé relt”
krip tá ban tá rolt gáz pa lac kért meg bün te tett, az zal az in dok kal, hogy a föld fel szí ne alat -
ti he lyi ség ben ti los gáz pa lac kot tá rol ni, csak hogy a krip ta nem volt a föld alatt, be já ra -
ta a domb ol dal ról nyílt. A legér de ke sebb eset az „en ge dély nél kü li épít ke zés” volt. A lak -



37 Ki szely Gá bor: Ál lam biz -
ton ság 1956–1990. Ko ro na
Kiadó, Bu da pest, 2001, 
270. o.

38 T/6/1973.  78. dok.

ha tó ság egyet len fel té tele vi dé ken az „ûr göd rös ár nyék szék”, vagyis a bu di volt, ezért lo -
gi kus, hogy a Köjál volt az el sô szem lé zô, amelyik megál la pí tot ta, hogy nincs ár nyék -
szék, te hát a lé te sít mény nem lak ha tó. Egy év vel ko ráb ban már fel ta lál tam a „mo bil-
bu dit”, amit – mi vel vá rat la nul jöttek szem léz ni – ezen a nyá ron még nem ál lí tot tam
fel. A mo bil-bu di lé nye ge, hogy van egy ásott (ûr)gö dör, amely fö lé egy ülô ké vel és aj -
tó val ren del ke zô, fa rost le mez bôl ké szült, le fe lé nyi tott do boz ke rül. Ha a gö dör meg -
te lik, be te met jük és a do bozt egy újabb gö dör fö lé he lyez zük. Be je len tet tem te hát, hogy
a Köjál-e lôírás tel je sít ve, jöhetnek szem léz ni. Az épí té si ha tó ság ezután „en ge dély nél -
kü li épít ke zés” cím szó val fel szó lí tott az épít mény le bon tá sá ra, majd meg bün te tett. A bér -
le ti szer zô dés fur fan gos fel bon tá sá ra irá nyu ló mû ve let ben már csak hab volt a tor tán,
hogy a rend ôr ség iga zol ta az egy ház fe lé „a hí vek meg bot rán koz ta tá sát”, de eköz ben a
plé bá nos ne kem egy szó val sem em lí tet te, hogy bár mi gond len ne. Kö zel negy ven ilyen
„sza bály sér tést” ír tam össze ak kor, de nem so rol nám to vább, ezek a „hi bák” ad ták fel -
leb be zé seim tar tal mát. A fel leb be zé si ha tár idôk hosszá nak pon tos be tar tá sa volt idô hú -
zó tak ti kám egyet len esz kö ze, ami vel elér tem, hogy a kul tu rá lis el há rí tás ak ti vis tái lé -
nye gi leg le kés ték a nyá ri prog ram megaka dá lyo zá sát. 

A négy év so rán szám sze rint legalább ugyanannyi hi va tal nok fog lal ko zott a ká pol -
na-pro jekt el le he tet le ní té sé vel, mint ahány mû vész ak tí van részt vett ben ne. Az utol só
(köz igaz ga tá si/rend ôri) hap pe ning sze rep lôi is ugyanannyian vol tak, mint a leg jobb ko -
ráb bi mû vé sze ti ese mény kö zön sé ge. Ez a szám sze rûen kiegyen lí tô dött vi szony azon -
ban sem mit sem mond a va ló di erô vi szony ról, ugyanis az ál ta lunk
kép vi selt el lenkul tú ra ár tat lan, he roi kus kí sér le té vel a kul tú ra-el há -
rí tás pe net ráns mód sze rei áll tak szem ben. 

Az ope ra tív mun ka tár sak számára a 80-as években megfogalmazott fel hí vás: „…a nyílt 
in téz ke dé sek mel lett al kal maz zák az ope ra tív megelô zést, bom lasz tást, le vá lasz tást, el -
szi ge te lést, el len té tek szí tá sát, a meg lé vô el len té tek ki hasz ná lá sát és mé lyí té sét, a ve zér -
egyé ni sé gek le já ra tá sát stb. […] hasz nál ják ki az el len sé ges sze mé lyek, cso por to su lá sok
le já ra tá sá ra az ál ta luk el kö ve tett, nem po li ti kai jel le gû bûn cse lek mé nye ket, sza bály sér -
té se ket stb.” 37

Az „utol só hap pe ning” té má ja az épí tés ren dé sze ti sza bály sér tés sel in -
do kolt kény szer ki la kol ta tás volt. Az ese ményt megelô zôen a da rab
ren de zô je – az „épí tés-rend-ész” (a Köz ségi Ta nács VB Szak igaz ga tá -
si Szer vé nek mû sza ki ügy in té zô je) – megál la pí tot ta, hogy Ga lántai György a lé te sít ményt
(a ká pol nát és a krip tát) „hasz ná lat ba vé te li en ge dély nél kül úgy hasz nál ja, hogy ez a hasz -
ná lat el tér a lé te sít mény ere de ti ren del te té sé tôl”. Ezért ha tá ro zat ban kö te lez te a bér lôt,
hogy a „ká pol na je len le gi hasz ná la tát szün tes se meg”. Az in dok lás sze rint a „lé te sít mény
hu za mo sabb em be ri tar tóz ko dás ra nem al kal mas, így annak je len le gi hasz ná la tá ra en ge -
délyt ad ni nem le het, […] amennyi ben a lé te sít ményt hasz ná lat ba vé te li en ge dély nél kül
[…] hasz nál ják, e hasz ná lat meg szün te té sé re le het kö te lez ni a hasz ná lót”.38

Az utol só hap pe ning el sô je le ne te a for ga tó könyv sze rint a ha tó ság fel vo nu lá sa lett vol -
na, de szer ve zé si hi ba miatt az utol só je le net részt ve vôi – a be fa la zó bri gád kô mû ve sei –
jó val ko ráb ban ér kez tek. Ez a hi ba vi szont jó al kal mat nyúj tott a Ma gyar Rá dió je len
lévô ri por te ré nek, hogy in ter jút ké szít sen a mun ká sok kal. (A so ha el nem hang zott ri -
port nak saj nos rossz kö vet kez mé nyei let tek, mert a ri por ter, Nya kas Szi lárd – túl azon
a bû nön, hogy Bog lár ra jött –, egy kül föl di ál lam pol gár ko csi já val ér ke zett és ez zel „sza -
bály sér tést” kö ve tett el, amiért ké sôbb el bo csá tot ták az ál lá sá ból.) A be vo nu lá si je le ne -
tet Do bos Gá bor fény ké pez te, aki ak kor a TV-nél dol go zott ope ra tôr ként, ôt is ki rúg -
ták, de ne ki, úgy tu dom, nem volt más bû ne, mint hogy ilyen he lye(ke)n iga zol tat ták.
Fény kép fel vé te leit úgy men tet te meg, hogy mie lôtt a rend ôrök odaér tek vol na, gyor san
ki vet te a fil met a gé pé bôl, és a csu pasz ke zé vel be ka par ta a föld be. 
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Már fél órá ja vár tunk az egyet len iga zán lát vá nyos je le net re, az úton fel fe lé ha la dó au -
tó sor be vo nu lá sá ra. Mint a há bo rús fil mek ben – a por fel hô ben –, las san, fe gyel me zet -
ten, majd nem ün ne pé lye sen kö ze le dett a ko csi sor. Össze sen hét au tó ér ke zett, há rom
dzsip és négy sze mély au tó. Felér ve a domb ra, egy más után be for dul tak a ká pol na fö löt -
ti tisz tás ra, és szé pen, sza bá lyo san egy más mel lé beáll tak, mint aho gyan az a fil mek ben
is lát ha tó. A raj ta ütést vég re haj tó – rend ôrök bôl és ka to nák ból ál ló – ro ham csa pat tag -
jai (kb. 20 fô) gyors egy másután ban száll tak ki a dzsi pek bôl, hogy rög tön csa tár lánc ba
fej lôd ve bal ra és jobb ra be ke rít sék és át fé sül jék a dom bot. Né hány vé let le nül ide ke ve re -
dett tu ris tá val tér tek vissza. A rend ôrök a ci vi le ket a tá bor tûz hely kör nyé ké re te rel ték,
meg mo toz ták ôket és el vet ték a fény ké pe zô gé peik bôl a film jei ket. A hossza dal mas iga -
zol ta tá si, felírá si je le net után a rend ôrök és ka to nák ész re vét le nül tá voz tak. A ci vi le ket
vi szont – hi va ta los fel szó lí tás ra – ne kem kel lett el kül de nem, mert ôk már kö zön ség let -
tek vol na, ami sza bály ta lan ná tet te vol na az ese ményt. 

Köz ben a pol gá ri öl tö ze tû elv tár sak és elv társ nôk is ki ká szá lód tak a hi va ta li sze mély -
au tók ból: ôk vol tak az ad mi niszt rá ció, a me gyé tôl, a já rás tól és a köz ség tôl. Író gé pet is
hoz tak ma guk kal és – ter mé sze tes nek lát szó pik nik han gu lat ban – meg kez dô dött a kény -
szer ki la kol ta tás kö vet ke zô fel vo ná sa. A fô sze rep lô – raj tam kí vül –, a me gyei párt szervezet
el sô tit ká ra, kö ze le dett fe lém és úgy vi sel ke dett, mint aki majd az ese ményt „meg nyit -
ja”. Nagy, tes tes, erôs, egész sé ges em ber, ke rek fej, ol dalt fel nyírt, gon do san fé sült haj,
nyá ria san fel tûrt uj jú, ro po gós ra ke mé nyí tett és va salt hó fe hér vá szon ing, sö tét kék vagy
szür ke, gyûr he tet len nad rág, fé nyes, fe ke te ci pô: a me gye el sô em be re, fe le lôs ség tel jes
arc ki fe je zés sel, ba rát sá go san üd vö zölt. Hogy én hogy néz tem ki az egyet len, a leg jobb
ru hám ban? A fe hér tri kóm – az in gem he lyett – egy ki csit sza ka do zott és szét mo sott
volt. Fosz la do zó, nad rág tar tós, lö työ gô far mer nad rá gom ból már ki lát szott a tér dem.
Ci pôm há zi ké szí té sû sa ru volt, amellyel Bô sze And rea aján dé ko zott meg, ami kor ko -
ráb bi egyet len láb be lim, a va la ki tôl örö költ viet na mi gu mi strand pa pu csom hasz nál ha -
tat lan ná vált. Hosszú, kéz zel fé sült ha jam és sza kál lam már vi lá gos sá szô kült a nap tól.
Sze gé nyes nek lát szó vi se le te met ter mé sze tes ma ga tar tá som mal egé szí tet tem ki, és vi sel -
ke dé sem mel fe jez tem ki azt az ele gáns né ze te met, hogy ami itt, most, va ló ság ként tör -
té nik, az szá mom ra „a mû vé szet”. Ahogy a jól szi tuált párt tit kár ral ke zet fog tam – a
film bôl néz ve, mint két tá vo li kul tú ra ta lál ko zá sa –, elég ér de kes je le net le he tett. A párt -
tit kár két kér dést tett fel: meg kap tam-e a vég re haj tá si jegy zô köny vet, és alá ve tem-e ma -
gam a pro ce dú rá nak. Mi vel csak igen nel vá la szol hat tam, elôbb még, hogy könnyed ma -
radhassak, vissza kér dez tem ba rát sá go san – mint ha nem is ró lam len ne szó –, van-e más
le he tô ség(em)? Ô is ba rát sá go san vá la szolt, nincs. Ezután majd nem min den szép si mán
zaj lott le.

Nem tud ha tó, hogy ben ne volt-e a for ga tó könyv ben, de két ci vil nyo mo zó a ká pol -
ná ban az összes pa pí ro mat át néz te (le ve lek, jegy ze tek, köny vek stb.), szak nyel ven szól va
ház ku ta tást tar tot tak. Mint utóbb meg tud tam, va lu tát ke res tek, mert va la me lyik bölcs
hi va tal nok azt gon dol ta, hogy ta lán azért bí rom ilyen jól, azért tu dok még min dig élet -
ben ma rad ni, mert Nyu gat ról tá mo gat nak a ka pi ta lis ták, pe dig ek kor már az egész sé gem
ha tá rán vol tam, csont és bôr re so vá nyod tam, a fo gaim lö työg tek stb. A ház ku ta tás má -
so dik je le ne te ként két, ész re vét le nül itt ma radt rend ôr ép pen a pad lás ra indult, amit sze -
ren csé re még idô ben ész re vet tem, és gyor san utá nuk men tem, hogy szem mel tart sam
ôket. Min dent, ami ott volt, a mat ra co kat és a sod ro nyo kat fel for gat ták, min den lyukba
be le néz tek. Én meg csak a ke zü ket néz tem, ne hogy le te gye nek va la mit, amit azután meg -
ta lál nak. Nem akar tam ar ra gon dol ni, hogy ezt kü lön ben is meg te het ték vol na, ha ez a
cél juk, mert ôk ket ten vol tak, én pe dig egye dül. Kép ze le tem ben min dig több volt a le -
he tô sé gük, mint amennyi eszük be ju tott. Nem szól tak sem mit, én sem szól tam sem mit,
csak a tár gyak hang ja tör te meg a csen det. Nem ta lál tak sem mit. A je le net mû vé sze ti ér -
te lem ben moz gás szín ház volt, kap cso lat a tár gyak kal. 



39 Ara di Nó ra, i. m., 14. o.
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A fi ná lé két rész bôl állt, az el sô a be fa la zó bri gád zá ró je le ne te. A krip tá ból min den tár -
gyat fel vit tek a ká pol ná ba, majd ne ki lát tak be fa laz ni a krip ta aj ta ját. Eköz ben már zaj -
lott a má sik „zár(ó)je le net” is, amit az tett szép pé, hogy ugyanaz a la ka tos mes ter, aki an -
nak ide jén a vas rá csot ké szí tet te ne kem a be tö rôk el len, ugyaner re az aj tó ra most vas tag
vas pán tot sze relt fel – me ta fo ri ku san el le nem –, a ká pol na ha tó sá gi le zá rá sá ra. A vas tag,
erôs vas pánt ra két pi ci la kat ke rült – mert ép pen nem le he tett na gyob bat kap ni –, az
egyik la ka tocs ka en gem, a má sik a ha tó sá got szim bo li zál ta, csak együtt nyit hat tuk ki az
aj tót. En nek ugyan sem mi ér tel me nem volt, de mert az „épí tés-rend-ész” így gon dol ta,
ezért így ír ta elô a for ga tó könyv, te hát meg kel lett len nie. 

Bog lárt a mai na pig má so dik fô is ko lám nak te kin tem, amely nem csak azért volt sok -
kal fon to sabb, mint az el sô, mert le he tô sé get adott min den fe les le ges tu dás tör lé sé re, ha -
nem azért is, mert meg ta ní tott a „min den-mû vé szet re”. Nemcsak a mû tár gyak, de min -
den, em ber ál tal lét re ho zott tárgy – funk ció já tól füg get le nül is – ren del ke zik olyan
tar ta lom mal, amely a kor ra, a hely re és a lét re ho zó já ra egy szer re vo nat ko zik. Ez zel nem
mond tam sem mi újat, mert sok, tárgy kul tú rá val fog lal ko zó, ré gi ko ro kat ku ta tó is régóta
így tud ja. Az új don ság ab ban van, ha az el vet mód szer ként ki ter jesz tem a je len bár mely
nem-mû vé sze ti vagy mû vé sze ti pro duk tu má ra, aho gyan ezt a ká pol na-pro jekt be mu ta -
tá sá nál tet tem. A mód szer esszé sze rû, te hát mond ha tom is mét, hogy nem új. Mégis, az
új don ság az, hogy a lét szem lé le tek egy más sal össze füg gés ben nem lé vô szem pont jait cse -
rél ge tem oly mó don, hogy össze füg gé sek ke let kez ze nek tá vo li dol gok és je len té sek kö -
zött. Könnyen ki de rül, hogy ez sem tel je sen új, de újabb, vagyis a flus se ri ér te lem ben,
ez az össze ra kó (kom pu tá ló) ol va sá si mód, ezért írom le úgy a dol go kat, mint ha ol vas -
nám. Nem szö ve ge ket ol va sok, ha nem je len té se ket. Eb ben az ol va sá si mód ban bár mi
bár mi vel össze kap csol ha tó, ha legalább egy pont ja in do kol ja. 

Be fe je zé sül megem lí te ném az utol só kul túr- kór kép em lé ke met a ká pol na épü le té nek
– máig va ló sá go san, ta lán már mû em lék ként lé te zô – „szo cia lis ta esz mei sé gû” átala kí tá -
sá ról. A kiin du ló pont te hát – ked venc idé ze tem – Ara di Nó ra A szo cia lis ta kép zô mû vé -
szet jel ké pei cí mû köny vé bôl: „…a kiin du ló pont te hát a tár sa dal mi ta pasz ta lás nak csakis
olyan komp le xi tá sa le het, amely az ér zé ki, vi zuá lis ta pasz ta lást is ma gá ban fog lal ja.”39

Az ál la mi ki sa já tí tás után a ká pol na átala kí tá sá val „a kul túr po li ti ka szel le me” épí té sze ti
ki fe je zést nyert. A po li ti ka épí té sze ti kon cep ció ja sze rint az épü let nek el sô sor ban „szak -
rá lis jel ké pi sé gét” kel lett el ve szí te nie. A felada tot egy bel sô épí tész kap ta meg, aki a ká -
pol na kül sô fa lait au tó busz ké kre és a te tôt ba nán sár gá ra ter vez te. Et tôl a zo mánc fé nyû,

82. Ba kos Zol tán fo tó ja a be fa la zott krip ta aj tó ról, 1973 83. A be betono zott krip ta aj tó  1974-ben
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har sány szí ne zés tôl az épü let je len té se annyi ra meg vál to zott, hogy még a ka to li kus egy -
ház és „a hí vek meg bot rán ko zá sát is ki vál tot ta”, de ez ak kor már nem volt ér de kes. 

A ká pol nát na gyon messzi rôl, a Ba la ton ban für dô zôk is jól lát hatják. A távolból a zöl -
des sár ga te tôs, sö tét kék ká pol nács ka kis vá sá ri dísz tárgy, bi gyó, cse cse be cse, mü tyür ke,
fi tye gô. Közelrôl vi dám par ki mu tat vá nyos bó dé -sze rû épít mény, ame lyet a ke mény fa aj -
tó és az ab lak rá csok ál né pies tu li pán sze rû mo tí vu mok kal va ló dí szí té se „gaz da gít”. A ká -
pol na be já ra tá hoz ve ze tô gya lo gút szé lén, a ko ra be li kô osz lo pos fa kor lá tot, a tu ris ta me -
ne dék há zak stí lu sá ban, sû rûn egy más hoz il lesz tett rönk fa  ke rí tés re cse rél ték ki. A rönk fa
ke rí tés mö gött két ol da lon vas szer ke zet re erô sí tett ko moly, te kin té lyes ref lek to rok biz -
to sít ják az éj sza kai ki vi lá gí tást. Ha son lóan meg fe lel az el kép ze lés nek a ká pol na bel sô te -
re is. A cso dá la tos akusz ti kát úgy tün tet ték el, hogy az ere de ti tég la pad lót ha jó pad ló ra
cse rél ték. A ká pol na ere de ti te ré nek vá sá ri pa vi lon ná ala kí tá sát úgy ol dot ták meg, hogy
a bel sô arc hi tek tú rát pa ra vá nok kal ta kar ták el. Ah hoz, hogy a kis ká pol na alap te rü le te
két har ma dá ra csök ken hes sen, a pa ra vá no kat – meg fe le lô tá vol ság ra a fal tól – kör be fu tó,
mé re tes sze rel vénnyel rög zí tet ték. A táv tar tó nak volt még egy má sik funk ció ja is, er re
sze rel ték fel a ke res ke de lem ben ép pen kap ha tó, arány ta la nul nagy mé re tû, ka ros vi lá gí -
tó tes te ket. Si ke rült: „ez a ká pol na” már tény leg „nem az a ká pol na”. 

(Bu da pest, 2002)
„A pa vi lon in nen nem lát ha tó.

At tól fé lek, hogy kí gyók van nak a fák kö zött.” 40

84–85. Az átala kí tott ká pol na 
és az ál la mi ká pol natár lat nyi tó kiál lí tá sa, 1974
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Az Artpool Mûvészetkutató Központ Artpool–Boglár fondban ôr zött do ku men -
tu mok jel ze tei és rö vi dí té sei:
B = az Ál la mi Biz to sí tó val kap cso la tos ira tok, le ve lek
E = egy há zi le ve le zés
K = a kiál lí tá sok kal és mû vé sze ti ese mé nyek kel kap cso la tos le ve le zés
ML = a kiállítási ügyekkel és mû vé sze ti eseményekkel kapcsolatos ma gán le -

ve le zés, ügyintézés
R = rend ôr sé gi levelezés
T = köz sé gi, já rá si, me gyei ta ná csi levelezés
Napló 1972 = ká pol na-mun ka nap ló 1972. 06. 07–08. 30. 
Nap ló 1973 = ká pol namû te rem-mun ka nap ló 1973. 06. 05–08. 30. 
Ven dég könyv 1. = 1969. 06. 04–1970. 07. 05. 
Ven dég könyv 2. = 1970. 07. 08–07. 25. 
Ven dég könyv 3. = 1970. 07. 26–09. 26. 
Ven dég könyv 4. = 1971. 07. 04–09. 12. 
Ven dég könyv 5. = 1972. 06. 11–08. 29. 
Ven dég könyv 6. = 1973. 06. 10–08. 28.

A do ku men tum fo tók nál al kal ma zott jel ze tek:
BB = Galántai György fe ke te-fe hér fotónegatívjai
BI = Bárándy Ist ván fotói
DG = Do bos Gá bor fotói
d-G = Galántai György diái
FZ = Fe jér Zol tán fotói
G = Galántai György fotói
GJ = Gu lyás Já nos fotói
GZ = Gaál Zol tán fotói
H = Ha ris Lász ló fotói
VJ = Ve res Jú lia fo tói

Az ese mény tör té net nél hi vat ko zott to váb bi do ku men tu mok:
Galántai-fü zet = Galántai György ko ra be li naplói
Naptár = Galántai György ko ra be li ha tár idônaptárai
Artpool–Beke = Beke Lász ló le té ti anya ga az Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont ban

Egyéb levéltárak dokumentumai: 
MOL = Ma gyar Or szá gos Levéltár
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya = A Ma gyar Dol go zók Párt ja és a Ma gyar Szo cia -

lis ta Mun kás párt iratai
MTA-KK-AKH = Ma gyar Tu do má nyos Akadémia Könyvtár Kézirattára – Aczél

György kézirathagyaték
SML = So mogy Me gyei Levéltár
SML 1. = SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M . Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-ira -

tok, 2. cs. 25. ô. e. 
SML 2. = SML XXIII. 1. So mogy Me gyei Ta nács ira tai U/VB Fo nyód Já rá si

Hivatala
SML 3. = SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973
SML 4. = SML XXIII. 1. So mogy Me gyei Ta nács ira tai O/Mû ve lô dés ügyi osztály
SML 5. = SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak ira tai

1957–1974., 8/16. ô. e. 
TH = Tör té ne ti Hi va tal

 dok. = a do ku men tum a je lölt szám mal kö zöl ve a Do ku men tu mok fe je zetben
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1966. jú nius – Ga lán tai György kép zô -
mû vé sze ti fô is ko lás ként Ba la ton bog lá ron
rá ta lál az el ha gyott, pusz tu ló fél ben lé vô te -
me tô ká pol ná ra ( 2–4. kép). El ha tá roz za,
hogy ki bé re li mû te rem cél já ra, ezért fel ke -
re si Czö vek Je nô plé bá nost, aki fel ka rol ja
az el kép ze lé sét.

1967. már cius 1. – A plé bá nos meg ké ri a
ká pol na bér be adá sá hoz a veszp ré mi Egy -
ház me gyei Ha tó ság jó vá ha gyá sát.

1967. áp ri lis 20. – Czö vek Je nô plé bá nos
tá jé koz tat ja Ga lán ta it az Egy ház me gyei Ha -
tó ság vá la szá ról.

1967. jú lius–1968 ele je – Galántai meg -
kez di a kápolna és környezetének ren de zé -
sét. Az ajtóra zárható vasrácsot szerel,
biztosítást köt a fo nyó di biz to sí tó val. Ter -
ve ket ké szít a ká pol na to váb bi rend be ho -
za ta lá ra, el ké szí ti a ká pol na alap- és met -
szet raj zát, va la mint a bel sô kiala kí tás tervét.

1968. feb ruár 25. – A ba la ton bog lá ri r. k.
egy ház köz ség kép vi se lôtes tü le te aláír ja a
bér le ti szer zô dést, ame lyet Czö vek Je nô plé -
bá nos jó vá ha gyás ra fel ter jeszt a veszp ré mi
Egy ház me gyei Ha tó ság hoz.

„[…] fel ter jesz tet tem az egész ügyet 
Veszp rém be, az Egy ház me gyei Ha tó -
ság hoz. […] Nem tu dom, a he lyi ta -
nács ve ze tô je ta valy miért félt
meg  adni az engedélyt, illetve tu -
domásul ven ni, hogy én Ön nek ren -
del ke zé sé re bo csá tom a ká pol nát.
Amúgy is exsec rál va van már, csak
ak kor le het majd is ten tisz te le ti
cél ra hasz nál ni, ha új ra fel szen te -
lik. […] – Czö vek Jenô”

„nincs el vi aka dá lya an nak, hogy az 
egy ház köz ség tu laj do nát ké pe zô el -
ha gyott te me tôi ká pol nát Ga lán tai
György fes tô mû vész nek bér let be ad -
ja. […] Le tár gyal tam az Ál la mi Egy -
ház ügyi Hi va tal ka pos vá ri rep re zen -
tán sá val is a dol got, ne ki sincs ki -
fo gá sa el le ne, ha son ló kép pen a he -
lyi ta nács nak sem.” 

„A ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz -
ség bér be ad ja, Ga lán tai György fes -
tô mû vész pe dig bér be ve szi ti zen öt
évi idô re a ba la ton bog lá ri r. k.
egy ház köz ség tu laj do nát ké pe zô […]
el ha nya golt, bel sô leg tel je sen
tönk  re tett és ex se crált ál la pot ban
lé vô ré gi te me tôká pol nát mû vé sze ti
cé lok ra. […] A bér be ve vô azonban
kö te les a bér le ti idô alatt a ká -
pol  nát a to váb bi pusz tu lás tól, il -
let ve pusz tí tás tól megóv ni, eze ket
megaka dá lyoz ni. Vál lal ja to váb bá a
bel sô rend be ho za talt, és a ká pol na
bel se jé nek mû vé szi szín vo na lú rend -
be ho za ta lát, ki kép zé sét, ki fes té sét,
az ab la kok és aj tók pót lá sát. […]
Mi vel a szer zô dés csak a bér lôt ter -
he li, csak a bér lô ál tal bont ha tó
fel. […]” 

Do ku men tum: E/1, 2/1966.
Irodalom: Markovits, 1990,
101. o.

Do ku men tum: E/1/1967. 
 1. dok.

Do ku men tum: E/2/1967. 
 2. dok.

Do ku men tum: Ga lán tai 
II. fü zet, 1967. jú lius 28.;
B/1/1967.; K/1/1967.;
K/1/1968.

Do ku men tum: Ér se ki Le vél -
tár, Veszp rém, Ac ta Di oece -
sa na, f. 130-1/1968. 
 3, 4. dok.; E/2/1968. 
 5. dok.; E/3/1968.
Irodalom: Markovits, 1990,
101. o.
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1968. már cius 15. – A veszp ré mi Egy ház -
me gyei Ha tó ság jó vá hagy ja a bér le ti szer -
zô dést.

1968. áp ri lis–jú lius – Ga lán tai a tar tóz ko -
dás hoz és a mun ká la tok hoz esz kö zö ket és
szer szá mo kat sze rez be. Bu da pest rôl vas -
úton szál lít tat ja Bog lár ra a hiány zó ab lak -
üve ge ket és az új fa aj tót. Ki ja vít ja a ká pol -
na beázó bá dog te te jét. A ká pol na fa lá ra
négynyel vû – az ere de ti és a ter ve zett, mû -
vé sze ti fel hasz ná lást is mer te tô – em lék táb -
lát ké szít tet.

1969. jú nius–jú lius – Van dál be tö rés a ká -
pol ná ba, amely  rôl Ga lán tai Czö vek Je nô
plé bá nos le ve lé bôl értesül.
A be tö rôk a ká pol ná ban tá rolt esz kö zö ket
és szer szá mo kat el vit ték, az ab la kok rá csait
meg ron gál ták, a krip tát fel tör ték. Ga lán tai
is me ret len tet tes el len fel je len tést tesz a ba -
la ton bog lá ri rend ôr sé gen, és a kárt be je len -
ti a fo nyó di biz to sí tó nak. 

1970. ta vasz – Ga lán tai a ká pol na ta ta ro -
zá sá hoz és a prog ra mok bein dí tá sá hoz mû -
vész tár sa kat ke res. Áp ri lis ban megis mer ke -
dik Magyar József gra fi kus sal, aki felajánl -
ja se gít sé gét, és újabb embereket toboroz.

1970. má jus 30. – Meg hal Czö vek Je nô, a
ká polna mû  te rem meg va ló su lá sát elô se gí tô
ba la ton bog lá ri plé bá nos.

1970. jú nius 10-tôl – A ká pol na kol lek tív
ta ta ro zá sa, az ab la kok el ké szí té se, vé dô rá -
csok és a be já ra ti fa aj tó fel sze re lé se, va ko -
lás, me sze lés ( 6–9. kép). Kiál lí tás-elô ké -
szí tô mun ká la tok: posz ta men sek és pa ra -
vá nok, irá nyí tó táb lák ké szí té se. A ta ta ro zá -
si mun kák ban (pénzzel vagy sze mélyesen)
Ba logh Fe renc, Csá ji At ti la, Haris Lász ló,
Ma gyar Jó zsef, Mol nár V. József, Tóth
József, va la mint a fa lu be liek se gí tenek.

„Öröm mel köz löm, hogy a Veszp ré mi
Egy ház me gyei Ha tó ság a szer zô dést
jó vá hagy ta […]. Örü lök, hogy így
tör tént az eset. A na pok ban va la ki
ha son ló szán dék kal je lent ke zett, de
tud tá ra ad tam, hogy mi már ezt Ön -
nel in téz tük el, és pró bál jon a má -
sik ká pol ná val szer zô dést köt ni […].
– Czö vek Je nô” 

„Ér de kel ne, mi a ter ved itt, mert 
régen nem ír tál er rôl. Me gint fel -
tör tek min dent, akár csak az én ke -
rí té sei met, pe dig már két ízben is
ja ví tot tuk. Ször nyû ál la pot ez, már
na gyon un juk. Se gít sé get pe dig nem
ka punk. […] – Czö vek Je nô” 

„A hely be liek elein te na gyon-na gyon szí vé lye sek vol -
tak, szin te nem is ér tet tem, hi szen nem tud hat ták, hogy
én ki va gyok. Ab szo lút nyi tot tak és se gí tô ké szek voltak.
Ôk ad tak szer szá mo kat, áll ványt, lét rát, ke ve rô esz közö -
ket, mal ter ke ve rô lá dát stb. Ezenkí vül reg ge len te le rak -
tak ide egy li ter te jet, meg ke nye ret, gyü möl csöt… Nem
tu dom, hogy kik voltak, il let ve akik a szer szá mo kat ad -
ták, azok ról tu dom, mert ta lál koz tam ve lük, de hogy ki
tet te az aj tó elé a ka ját reg ge len ként, azt nem tu dom.
Úgy hogy egy fan tasz ti ku san me se sze rû kez dés volt.”

(In ter jú Ga lán tai Györggyel, 1998)

Do ku men tum: Ér se ki Le vél -
tár, Veszp rém, Ac ta Dioe ce -
sa na, f. 130-1/1968. 
 6. dok.; E/4/1968. 
 7. dok.

Do ku men tum: E/5, 6, 
7/1968.; Ga lán tai V. fü zet,
1968; K/2/1968.; ML/1,
2/1968. (A tábla az 1969-es
betöréskor megsemmisült.)

Do ku men tum: E/2/1969.; 
T/1, 2/1970.; R/1, 2, 3,
4/1969.

Irodalom: 
Markovits, 1990, 
101. o.
Film: 
Interjú Galántai Györggyel.
In: Vakáció I–II., 1998.
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87. Magyar József grafikája 



1970. jú nius 28–jú li us 5. – Pró ba kiál lí -
tás Ga lán tai György gra fi kai mun kái ból
( 11. kép)

1970. jú lius 6–7. – A me sze lés be fe je zé se.
A kiál lí tá son jú lius 26-ig Ma gyar Jó zsef,
utá na a kiál lí tók egy mást vált va ügyel nek.

1970. jú lius 8–au gusz tus 15. – Csá ji
Atti la, Ga lán tai György, Ha ris Lász ló,
Ma gyar Jó zsef, Mol nár V. Jó zsef, Papp
Osz kár kiál lí tá sa

1970. jú lius 22. – Az év le po rel ló-ka ta ló -
gu sá nak meg be szé lé se és összeál lí tá sa Bu -
da pes ten. A ka ta ló gus ki nyom ta tá sát az ak -
ko ri ban nyom dász ként dol go zó Mol nár V.
Jó zsef vál lal ja.

Do ku men tum: Ven dég könyv 1.
Dia: d-G/70.06.28.a–g

Do ku men tum: meg hí vó; 
Balatonboglári Kápolna
Tárlat, 1970 (le po rel lo- ka -
ta ló gus); Ven dég könyv 2.
Fo tó: H/70.07.26/1–5;
G/70.07.08–08.15/2, 4, 6,
9–11, 16–18 [BB/70/2]
Dia: d-G/70.07.22.a, b, d
Iro da lom:
–: Kiál lí tás a ká pol ná ban.
[rö vid hír]. Hét fôi Hí rek,
1970. jú lius 27., o. n. [6. o.]
(pon tat lan ada tok kal)
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Ma gyar If jú ság,
1970/31, jú lius 31., 3. o.
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Ma gyar Hír lap, 1970.
au gusz tus 1., 6. o. (pon tat -
lan ada tok kal)
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Es ti Hír lap, 1970.
augusz tus 3., 4. o. 
Já vo ri Bé la: Ká pol na  tár lat.
So mo gyi Nép lap, 1970. au -
gusz tus 13., 5. o.
Kiss Dé nes: Meg vál tás. Nép -
sza va, 1970. au gusz tus 15.,
5. o.
Zol tai Z. And rás: Ká pol na -
tár lat. Ma gyar If jú ság,
1970/35, szep tem ber 4., 13. o.
–: [rö vid hír]. Je len kor,
1970/10, 960. o.
Mau rer, 1980, 72. o.
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88. Az apszisban Haris László fotómunkái

89. A leporello-katalógus,
1970



1970. jú lius 26. – A Ká pol na Tár lat avató -
ün nep sége
Be ve ze tôt mond Tóth Jó zsef kar nagy, meg nyi -
tó be széd: Ró nay György köl tô és mû for dí tó.
Mû sor: Csen ge ry Adrienne éne kel, Kecs kés
And rás lant kí sé re té vel

A két he ten te, va sár na pon ként ren de zett mû so rok
szer ve zô je Szôcs Zsu zsa.

Do ku men tum: meg hí vó 
Fo tó: H/70.07.26/1–4;
G/70.07.26/1, 5, 10, 12–15,
17–18 [BB/70/3]
Iro da lom:
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Es ti Hír lap, 1970.
augusz tus 3., 4. o.
Ró nay György: A bog lá ri ká -
pol na tár lat. Új Em ber, 1970.
au gusz tus 9., 4. o.
Ró nay György: Aján lás egy
ká pol ná hoz. [meg nyi tó-szö -
veg]. Élet és Iro da lom, 1970.
au gusz tus 15., 15. o.
H. A. [Ha eff ler And rás]: Art
co lony in the ma king. The
Cha pel Gro up. Da ily News,
1970. au gusz tus 28., 6. o.
B. L.: A ven dég sze re tô Bog -
lár. Új Em ber, 1970. au gusz -
tus 9., 4. o.
Markovits, 1990, 101–102. o.
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91. Rónay György 
a Kápolna Tárlat avató -
ünnepségén

92. Rónay György megnyitó beszéde (Élet és Irodalom, 1970. augusztus 15. )

90. Csengery Adrienne és Kecskés András elôadása a
Kápolna Tárlat avatóünnepségén. A háttérben Papp Oszkár
és Magyar József képei



1970. au gusz tus 9. – Nagy At ti la ver seket
mond, Gyur ko vits Ti bor a köl té szet és
fes té szet kap cso la tá ról be szél, Sztankovits
Bé la gi tá ro zik

1970. au gusz tus 13. – A So mo gyi Nép lap
fô szer kesz tô je Ká pol na tár lat cí mû tu dó sí -
tá sá ban nem tit kolt gya nak vás sal fo gad ja a
fia tal mû vé szek kez de mé nye zé sét.

1970. au gusz tus 16–25. – De me ter István,
Haris Lász ló, Ilyés Ist ván, Ma gyar József,
Papp Osz kár, Péterfy Lász ló kiál lí tá sa

1970. au gusz tus 23. – Me zei Ot tó elôadá -
sa a kiál lí tott mun kák ról és a Ge sualdo
Ének Együt tes (Re mé nyi Károly, Tardi
Lász ló, Tar kó Mag dol na, Wit kows ky
Erika) kon cert je

1970. au gusz tus 25–szep tem ber 3. – Csáji
At tila, Csu to ros Sán dor, Mol nár V. József,
Pau er Gyu la, Te me si Nó ra kiál lí tá sa

„Nem a hi va ta los és el fo ga dott kul -
túr po li ti ka köz beik ta tá sát hiá nyo -
lom – jól le het tö me ges ren dez vény -
rôl van szó – […] a vál lal ko zás esz -
mei sé gé vel, ki nem mon dott, de érez -
he tô tar tal má val vi tat ko zom.”

Já vo ri Bé la: Ká pol na tár lat.
So mo gyi Nép lap, 1970. 
au gusz tus 13., 5. o.

Do ku men tum: meg hí vó; 
Balatonboglári Kápolna
Tárlat, 1970 (le po rel lo- ka -
ta ló gus); Ven dég könyv 3.
Fo tó: H/70.08.23/1–19
Iro da lom: 
Mau rer, 1980, 72. o.

Do ku men tum: meg hí vó
Fo tó: H/70.08.23/15–21

Do ku men tum: meg hí vó; 
Balatonboglári Kápolna
Tárlat, 1970 (le po rel lo- ka -
ta ló gus); Ven dég könyv 3.
Fo tó: H/70.08.30/1–25
Dia: d-G/70.08.25–09.03.
Irodalom:
Per necz ky Gé za: Há rom
kiál lí tás. A bog lá ri ká pol na -
tár lat. Élet és Iro da lom,
1970. szep tem ber 19., 12. o.
Ge re vich Éva: Ká pol na tár -
lat. Mú zsák Mú zeu mi Ma ga -
zin, 1970/4, 19. o.
Mau rer, 1980, 72. o.

Já vo ri Bé la: Ká pol na tár lat.
So mo gyi Nép lap, 1970.
augusz tus 13., 5. o.
Kiss Dé nes: Meg vál tás.Népsza -
 va, 1970. au gusz tus 15., 5. o.
Zol tai Z. And rás: Ká pol na-
tár lat. Ma gyar If jú ság,
1970/35, szep tem ber 4., 13. o.
–: [rö vid hír]. Je len kor,
1970/10, 960. o.

Iro da lom:
–: Kiál lí tás a ká pol ná ban.
[rö vid hír]. Hét fôi Hí rek,
1970. jú lius 27., o. n. [6. o.]
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Ma gyar If jú ság,
1970/31, jú lius 31., 3. o.
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. Ma gyar Hír lap, 1970.
au gusz tus 1., 6. o.

93. Demeter István és Haris László képei

94. Balról jobbra: Molnár V. József, Csáji Attila, Csutoros
Sándor (Bot) és Temesi Nóra mûvei

95. Fenn Csáji Attila mûve, alatta Temesi Nóra képei
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1970. au gusz tus 30. – Ká ro lyi Amy ver -
sei bôl ad elô, Weö res Sán dor köl té szet
és kép zô mû vé szet kap cso la tá ról be szél,
Sztan ko vics Béla gi tá ro zik 

1970. szep tem ber 3–13. – Csi ky Ti bor,
Csu to ros Sán dor, Ga lán tai György,
Haraszty Ist ván, Lan tos Fe renc, Pau er
Gyula, Türk Pé ter kiál lí tá sa

Do ku men tum: meg hí vó
Fo tó: H/70.08.30/1–16
Dia: d-G/70.08.25
Irodalom:
–: [rö vid hír]. Je len kor,
1970/10, 960. o.
Bor gó Já nos: A le he tô sé ge -
ket meg te rem te ni. Ko má -
rom me gyei Dol go zók lap ja,
1971. au gusz tus 10., 4. o.

Do ku men tum: meg hí vó 
(Csu to ros Sán dor és Pauer
Gyu la nincs feltüntetve,
ezen a kiállításon ugyan -
azok a mû veik sze re pel tek,
mint az elôzôn); Balaton -
boglári Kápolna Tárlat,
1970 (le po rel lo- ka ta ló gus)
Dia: d-G/70.09.03.a–l
Irodalom:
Mau rer, 1980, 72. o.
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101. Galántai György kollázsai, Haraszty István szobrai 102. Elôtérben Haraszty István: Stabil mobil, bal oldalon Türk
Péter: Heraldika

97. Lantos Ferenc és Csiky Tibor mûvei 98. Haraszty István, Galántai György, Csutoros Sándor és
Türk Péter mûvei

99. Lantos Ferenc és Csiky Tibor mûvei 100. Csiky Tibor: Kisbronz I–V. (Organikus mozgás)

96. Weöres Sándor és Károlyi Amy a kápolnában



1970. szep tem ber 6. – A Pos tás Ka ma ra
Együt tes koncert je

1970. szep tem ber 10. – A ta ná csi kép vi se -
lôk kel foly ta tott be szél ge té sek során fel me -
rült, hogy a Te me tô domb és kör nyé ké nek
rend be ho za ta lá hoz se gít sé get nyúj taná nak.
Ga lán tai Szen czi Ot tó és He vessy Ká roly
épí tész hall ga tók se gít sé gé vel egy mû vész te -
lep kiala kí tá sá hoz ter ve ket ( 12. kép) és
költ ség becs lést ké szít.

1970. szep tem ber 13–23. – Gye rek rajz -
kiál lí tás a bala  ton bog lá ri Ál ta lá nos Iskola
rajz szak kö ré nek mun kái ból
A kiál lí tást meg nyi tot ta: Ba gó Ber ta lan szak -
kör ve zetô. A meg nyi tón Pá koz dy Fe renc köl -
tô és mû for dí tó len gyel gyer mek ver sek rôl be -
szélt, köz re mû kö dött: Rab Edit.

(A Len gyel Kul tú rá val kö zös program.)

1970. szep tem ber 15. – Ga lán tai tár gya lást
kezd a Gaál Ga ston csa lád kép vi se lô jé vel a
Temetôdombon lé vô szom széd ká pol na
bér be vé te lé rôl, és el ké szí ti egy bér le ti szer -
zô dés ter ve ze tét. 

1970. szep tem ber 27. – Föld édes anyám
cím mel Fa ra gó Lau ra és Jan csó Ad  rienne
ma gyar nép köl té sze ti mû so ra (ôs be mu -
ta tó)
A mû sor ban tra gi kus és vi dám bal la dák, da -
lok, rab- és buj do só éne kek, Má ria-éne kek,
imák, ráol va sá sok és ba bo nák, tánc szók, si ra -
tók sze re pel tek.

Do ku men tum: meg hí vó

Do ku men tum: T1/b, c, 
2b/1970.
Irodalom:
Géger, 1998, 72. o.

Do ku men tum: meg hí vó; 
Balatonboglári Kápolna
Tárlat, 1970 (le po rel lo- ka -
ta ló gus); a Len gyel Kul tú ra
mû sor tá jé koz ta tó ja, 1970.
szep tember
Fo tó: H/70.09.13/1–5
Dia: d-G/70.09.13.a-b
Irodalom:
Si pos Gyu la: Tár lat a ká pol -
ná ban. Ké pes Új ság, 1971.
au gusz tus 26., 9. o.

Do ku men tum: E/2a, 
b/1970.

Do ku men tum: meg hí vó
Fo tó: H/70.09.27/1–3

Do ku men tum: T/5–8/1970. 
 8–9. dok.
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103. Jancsó Adrienne, 1970. szeptember 27. 

1970. no vem ber–de cem ber – A Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács VB ülé sén elô ter jesz tik
a Te me tô domb ren de zé sé vel és a mû vész te lep pel kap cso la tos, Ga lán tai György ál tal ja va -
solt ter ve ket ( 12. kép). 1971-re be kal kulálják a ta ná csi költ ség ve tés be a víz ve ze ték
kiépí té sét, WC lé te sí té sét, a vil lany vilá gí tás be ve ze té sét, va la mint a ká pol na domb parko -
sí tá sát, amely re 80–100 000 Ft-ot szán nak. A munkálatok megkezdését 1971 márciusára
tervezik.



1970. no vem ber–de cem ber – Galántai Bu -
da pes ten a bog lá ri prog ra mok to vább fej -
lesz té se cél já ból kiál lí tást kez de mé nyez,
amely vé gül R-ki ál lí tás né ven va ló sul meg
Csá ji At ti la szer ve zé sé ben, de cem ber 14–17.
kö zött a Mû egye tem R épü le té ben. A kiál -
lí tást Aczél György is meg te kin ti.

1971. má jus 7. – Ga lán tai meg tud ja, hogy
a tanács által ter ve zett mun kák mégsem in -
dul nak be.

1971. má jus 10. – A ká pol na tár la tok nyári
kiál lí tá si prog ram já nak és do ku men tá ció -
já nak meg be szé lé se Bu da pes ten. A nyom -
ta tás lebonyolítása, valamint a szó ró lap és
a katalógusborító költségeinek ki fize tése
Galántaira marad. A ter vezett ka ta ló gusban
az egyéni  la pok költ sé geit a kiál lí tó mû vé -
szek fe de zik ( 13. kép).

1971. má jus – Elkészül a kiál lí tás-so ro zat
prog ram já nak szó ró lap ja és a ké sôb bi ka -
ta ló gus la pok bo rí tó ja. 
A mû vek szál lí tá sa Bu da pest rôl és a kiál lí -
tá sok elô ké szí té se.

1971. jú nius 1–7. – Mû te rem kiál lí tás I. 
(Bak Im re, Ba ra nyay And rás, Csá ji Attila,
Lakner László, Lan tos Fe renc, Nád ler Ist ván,
Mol nár Sán dor, Te me si Nó ra, Tót End re kiál -
lí tá sa)

1971. jú nius 8–15. – Mû te rem kiál lí tás II.
(Csu to ros Sán dor, De me ter Ist ván, Haris
László, Ilyés István, Mol nár V. Jó zsef, Par rag
Emil kiál lí tá sa)

Do ku men tum: Ga lán tai 
IX. fü zet, 1970–71: ok tó ber
26., no vem ber 4., no vem ber
10.

Do ku men tum: Ga lán tai 
X. fü zet, 1971. má jus 8.

Do ku men tum: ML/1, 
8/1971.; K/1/1971.; Ga lán -
tai X. fü zet, 1971; Nap tár,
1971. má jus 10. 

Do ku men tum: ML/9/1971.; 
Ga lán tai XI. fü zet, 1971; 
Nap tár, 1971. má jus 25.

Do ku men tum: Ba la ton bog lári 
Ká pol na  Tár lat 1971. Mû te -
rem kiál lí tás (az év mû vé -
szeti ese mé nyeit össze fog -
la ló szó ró lap; a lapon Csi ky
Tibor, Csu to ros Sán dor és
Gu lyás Gyu la ne ve is 
sze repel)
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 74. o.

Do ku men tum: meg hí vó; 
Balatonboglári Kápolna
Tár lat 1971. Mû te rem kiál lí -
tás (az év mû vé sze ti ese mé -
nyeit össze fog la ló szó ró -
lap); Ba la ton bog lá ri Ká pol -
na-tár lat, Mû te rem kiál lí tás
II. 1971. jú nius 8–15. (ka ta -
ló gus) (az 1971. jú nius 13-
án ké szült do ku men tum fo -
tó kon Ha rasz ty Ist ván nak is
lát ha tó munkája)
Fo tó: H/71.06.08/1–10;
H/71.06.13/1–22 
Dia: d-G/71.06.08.a–h
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104. Demeter István és Ilyés István mûvei



105–106. Az 1971. évi mûteremkiállítások programjának szórólapja
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1971. jú nius 13. – Pé ter Ilo na nép bal la -
dá kat ad elô, Ma ro si Jú lia csán gó nép -
da lo kat éne kel
A kiál lí tott mû ve ket Me zei Ot tó mû vé szet tör -
té nész mél tat ja.

1971. jú nius 16–jú lius 6. 
Mû te rem kiál lí tás III–V. 
(Bak Im re, Csi ky Ti bor, Csu to ros Sándor,
Erdély Miklós, Gu lyás Gyu la, Ha raszty Ist ván,
Hen cze Ta más, Nád ler Ist ván, Pau er Gyu la,
Tót End re, Türk Pé ter)

( 14–18. kép is).

Do ku men tum: meg hí vó
Fo tó: H/71.06.13/1–22

Do ku men tum: SML 1. 
 13. dok.
Irodalom: 
Géger, 1998, 73. o.

A Mû te rem kiál lí tás III., IV. 
és V. össze von va ke rült
meg  ren de zés re. A dia do ku -
men tá ció ból ki de rül, hogy
jú lius 2-tôl mó do sult a kiál -
lí tás.
Dia: d-G/71.06.16.c–s; 
d-G/71.07.01.a –i
Iro da lom:
Esz ter go mi Lász ló: Ke ser -
édes ba ran go lás a Ba la ton -
nál. Prob lé mák, le he tô sé -
gek. Ma gyar Hír lap, 1971.
jú lius 18., 10. o.
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1971. jú nius 14. – A So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dé si Osz tá lyá nak ba la to ni
fô elôadó ja a Ga lán tai ál tal meg kül dött szórólapból ér te sül ar ról „hogy Ba la ton -
bog lá ron idén is, jú nius 1-tôl szep tem ber 7-ig, szá mos al ko tó mû vei bôl, ál lan dó jel le -
gû kiál lí tá so kat és va sár na pon ként mû so ro kat szán dé koz nak tar ta ni”. Mi vel a ren dez -
vé nyek rôl hi va ta lo san nincs tu do má sa, pos ta for dul tá val je len tést kér a Ba la ton-
bog lá ri Köz sé gi Ta nács el nö ké tôl a kiál lí tá sok és mû so rok en ge dé lyez te té sé vel, 
tar tal má val, va la mint a szer ve zôk és a részt ve vôk sze mé lyé vel kap cso lat ban. 

Do ku men tum: 
Balatonboglári Kápolna
Tárlat 1971. Mû te rem kiál lí -
tás (az év mû vé sze ti ese mé -
nyeit össze fog la ló szó ró lap.
Ezen Ba ra nyay And rás,
Berta lan Sán dor, Má té
Gyula és Papp Osz kár ne ve
is sze re pel); Má té Gyu la
leve le Ga lán tai György nek,
1971. jú nius 20.
(ML/2/1971).

107. Péter Ilona és Marosi Júlia mûsora

108. Molnár V. József és Parrag Emil képei elôtt Kerékgyártó
István és felesége, Molnár V. József 
és Mezei Ottó

109. Csutoros Sándor és Haris László munkáik elôtt



120. Pauer Gyula: Nagy pszeudo kocka
119. Pauer Gyula: 
Nagy pszeudo hasáb

117. Türk Péter: Kiterjedés116. Nádler István, Tót Endre, Csutoros Sándor és
Türk Péter mûvei

115. Bak Imre: Cím nélkül III., Gulyás Gyula: Antimon114. Csutoros Sándor:
Gömbornamentika

112. Gulyás Gyula, Bak Imre és Csiky Tibor mûvei

110. Gulyás Gyula: Antimon,
mögötte 
Bak Imre mûve 

113. Bak Imre, Haraszty István és Nádler István mûvei

118. Haraszty István: Hathúszas gyorsított személy

111. Bak Imre: Cím nélkül II.,
Csiky Tibor: Szobor (Csavar)
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1971. jú nius 25. – A Ba la ton bog lá ri Köz -
sé gi Ta nács el nö ke a ba la to ni fô elôadó le -
ve lé re ( jú nius 14.) írott vá la szá ban köz -
li, hogy tu do má sa sze rint a ren dez vé nyek
fô szer ve zô je Ga lán tai György, aki a ta nács
szak igaz ga tá si szer vei tôl a mû so rok hoz en -
ge délyt nem kért. 

1971. jú lius 2. – Gu lyás Gyu la: Irány -
jel zô ak ció
(19–20. kép)

1971. jú lius 2. – Szent jó by Ta más: Para lel-
kur zus tan pálya 
Hap pe ning, ava tá si szer tar tás „A–B”
Ter vez te és le ve zet te: Szent jó by Ta más, Baksa-
So ós Já nos, köz re mû kö dött: Eleni Ta xi du,
Zója Ka ran data, Be ne Gá bor

„A ká pol na a ba la ton bog lá ri domb -
te tôn áll. Kis, ová lis tisz tás ve -
szi kö rül, ahon nan nagy rá lá tás nyí -
lik a táj ra és a tó ra. A ká pol na
hosszan ti ten ge lyét a be já rat két
rész re oszt  ja, egyik vé gé ben az ol -
tár hely, a másikban a to rony fel já -
ró és a kó rus eme le te. A ká pol na
üres, csak az ak tuá lis kiál lí tás ké -
pei függ nek a fa la kon és egy hap -
pe ning- kel lék áll a be já rat tal
szem ben a fal mel lett.
1. A hap pe ning részt ve vôi a zárt ká -
pol na kö rül gyü le kez nek.

2. N. T. és Z. K., akik ru há juk ra a
jel vény hely re fe hér pa pír zseb ken dôt
tûz tek, sor ban been ge dik a rész tve-

„[…] A ká pol nát a Ró mai Ka to li kus 
Egy ház tól kap ták meg hasz ná lat ra,
amely ben az el múlt év ben több tár -
la tot, kü lön bö zô mû so ros es te ket
ren dez tek. 
A köz sé gi ta nács ré szé rôl mi szí ve -
sen vet tük, mi vel ezál tal a Te me tô -
domb, il let ve a ká pol nák kör nyé ke
lé nye ge sen ren de zet tebb, kul tu rál -
tabb kö rül mé nyek kö zé ke rült. Szin -
te tel je sen meg szûnt a ko ráb bi nem -
kí vá na tos sze mé lyek tá bo ro zá sa az
em lí tett te rü le ten. […] – Ko vács
Sámuel, ta nács el nök” 

Do ku men tum: SML 1.
 14. dok.

Do ku men tum:
Dia: d-G/Gu lyás 71/a–b
Iro da lom:
Hock, 2000, 23. o.

Do ku men tum: Szent jó by 
Ta más leírá sa és raj za 
(kö zöl ve: AL 5, 1983. nyár,
14–15. o.); Ven dég könyv 4.
(1971. július 4.)
Dia: d-G/AB 71, 6 db (is me -
ret len fo tós, St. Auby T. tu -
laj do na) 
Fo tó: 2 db ff (is me ret len 
fo tós, St. Auby T. tu laj do na)

Iro da lom:
Be ke, 1980, 21. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me, Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és
iro da lom). AL 5, 1983. nyár,
67. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 163. o.
Film: In ter jú St. Auby
Tamás sal. In: Vakáció I–II.,
1998.
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 vô ket, miu tán a kü szö bön min den ki 
jobb kar já nak egy pont ját méz zel
be dör zsö lik, köz ben a nô ket bal ra,
a fér fia kat jobb ra kül dik.
3. Az aj tót is mét be zár ják.
A részt ve vôk két cso port ja a ká pol -
na két vé gé ben gyü le ke zik.
4. B-S. a kó rus ról be je len ti, hogy
kö zö sen meg fi gyel jük a ba la ton bog -
lá ri sza bad esés egy ese tét.
Sö rös üve get ejt a ma gas ból a ká pol -
na kö vé re (de az üveg nem tö rik el).
Né hány má sod perc múl va a ká pol na -
kert bôl éles üveg csö röm pö lés hal -
lat szik. B. G. a to rony ból, a „bel -
sô sza bad esést” kö ve tôen, kí vül, a
ka pu elôt ti kô la pok ra ej tett egy
má sik sö rös üve get.
5. B-S. és Sz. kör be jár, és min den
részt ve vô egyik tal pá ra, így a sa -
ját juk ra is, tu bus ból ra gasz tócsöp -
pet nyom. Ezt kö ve tôen óva to sab ban,
in kább a má sik lá buk ra ne he zed ve
járnak.
6. A ká pol na bol to za tá nak kö ze pén,
egy lu kon át a pad lás ról, B. na gyon
las san, cér na szá lon egy kis cso ma -
got en ged alá, va la mi vel fej ma gas -
ság fö lé.
7. B. és Sz. ki bont ják a cso ma got,
ami ben pa ti kai os tya la pok van nak,
és új ból kör be jár va a tal pak ra ra -
gaszt ják, mindegyik re egyet, a sa -
ját juk ra is.
8. Bak sa, a ká pol na be já ra tá val
szem ben, a fal nál ál ló posz ta mens -
re a hap pe nin get meg elô  zôen el he -

121. A happening közönsége a kápolna bejárata elôtt 



lye zett, két, egy más ba il lesz tett
pa pír hen ger kö zül hol az egyi ket,
hol a má si kat eme li fel, meg mu tat -
va, hogy üre sek. Vé gül egy szer re
eme li fel mind ket tôt: cam ping gáz -
me le gí tô áll a posz ta men sen.
9. Sz. ci rok söp rût tart a gáz me le -
gí tô láng ja fö lé, majd az égô söp -
rû vel meg ha tá ro zat lan irány ba sö -
pör ni kez di a köz ben erô sza ko san
össze tört sö rös üveg cse re peit.
A kial vó söp rût új ra és új ra meg -
gyújt ja, ez min dig al ka lom ar ra,
hogy a söp rés irá nya va la me lyest
vál toz zon. Kö rül be lül két mé ter re
az ere de ti hely tôl ku pac ba söp ri a
cse re pe ket.
10. Bak sa (az ere de ti el kép ze lés tôl
el té rôen, mely sze rint kar tá vol ság -
nyi ra a ku pac mel lé fek szik úgy,
hogy ök lét a cse re pek re rak ja) ráül
a szi lán kok ra. Fel ké ri a részt ve vô -
ket, hogy fi gyel jék lé leg ze tét. Majd

fi gyel jék sa ját lé leg ze tü ket. Majd
mind annyiuk lé leg ze tét. Lé le gez ze -
nek a nôk egy szer re. A fér fiak egy -
szer re.
11. Ami kor be lé le gez nek a nôk,
ugyanak kor ki lé le gez ze nek a fér -
fiak, és vi szont. Az egy más ra utalt
ki-be lé leg zés per cei után Sz. ki -
nyit ja a ka put, ki megy. Üveg cse re -
pek a be já rat elôtt.

(Szent jó by Ta más leírása a happeningrôl, közölve: AL 5,
1983. nyár, 14–15. o.)
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128. Szentjóby Tamás rajza az „A–B” happening tervéhez

122–127. Az „A–B” happening



1971. jú lius 2. – Pau er Gyu la: 
Röp cé du la-ak ció

„Ak ko ri ban röp cé du lá kat ké szí tet tem. Mi ni szok nya volt 
a di vat, és egy fia tal lány mi ni szok nyá ban le ha jolt a föld -
re, és fölemelt egy röp cé du lát. Há tul ról volt fo tóz va, és
lát ni le he tett a bu gyi ban lé vô fe ne két, ahogy ve szi fel a
röp cé du lát, de nem tud ta föl ven ni, mert az le volt ra -
gaszt va. Te hát va ló já ban nem röp cé du lák vol tak ezek,
ha nem a jár dá ra, meg az út test re le ra gasz tott cé du lák,
amit bor zal ma san szor go san ka par gat tak fel, holott az
ég vi lá gon sem mit nem áb rá zol tak.” 

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

1971. jú lius 7–14. 
Mû te rem kiál lí tás VI.
(Cerovszki Iván, Or vos And rás, Prut kay Péter,
Sze ma dám György)

Do ku men tum: 
Dia: d-G/Pau er 71/a–c
Iro da lom:
Be ke Lász ló: A pszeu do.
Funk ció elem zés. Mû vé szet,
1976/4, 27. o.
Szô ke, 1985, füg ge lék, 11. o.
(Le ra gasz tott röp cé du lák
cí men)
Film: In ter jú Pau er Gyu lá val.
In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: meg hí vó; Ba -
la tonboglári Kápolna Tárlat
1971. Mû te rem kiál lí tás (az
év mû vé sze ti ese mé nyeit
össze fog la ló szó ró lap); Mû -
te rem ká pol na, Ba la ton bog -
lár, Mû te rem kiál lí tás VI.,
1971. jú lius 7–14. (ka ta ló gus
Va das József elô sza vá val)
Film: Hor váth Ist ván ama tôr
film je, S8, 1971. 
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130–132. Pauer Gyula: Röpcédula-akció

129. Pauer Gyula: Röpcédula (az 1971-es katalógushoz)



1971. jú lius 8. – A So mo gyi Nép lap ban
cikk je le nik meg Tör vény te len úton né hány
avant gar de. Bé relt ká pol ná ban – Il le gá lis
kiállí tá sok, mû so rok cím mel. A szer zô a ká -
polna  tár lat szer ve zôi nek fe le lôs ség re vo ná -
sát és sza bály sér té si el já rás megin dí tá sát
köve te li az en ge dély nél kü li kiál lí tá sok és
pro pa gan da anya gok ter jesz té se miatt (az
újság cikket lásd 55. o.,  23. kép). 

1971. jú lius 10. – Le gén dy Pé ter ver seit
Lon csák Ju dit adja elô

„ […] Ami kor meg je lent Ho rá nyi Bar ná nak ez a cik ke
1971-ben, te hát a má so dik év ben, ab ban a pil la nat ban
minden nek vé ge volt. Töb bé nem kö szön tek az em be -
rek, ha meg lát tak […] szó val nem akar tak kap cso lat -
ban len ni ve lünk. És ami kor vé let le nül va la ki vel mégis
ta lál koz tunk, ak kor azt mond ta, hogy mond ja már meg,
miért csi nál ták ezt? Mon dom, mit? Hát ezt, ami rôl az
új ság cikk szól. Mond tam, hogy nem csi nál tunk sem mit.
De hát ak kor miért ír ták az új ság cik ket? Most hogy ma -
gya ráz zam meg egy egy sze rû em ber nek, hogy miért ír -
ták, ha ô ma gá tól nem jön rá?”

(In ter jú Ga lán tai Györggyel, 1998)

Fo tó: G/71.07.07/1–31 
[BB/71/1]; 
FZ/71.07.07–14/1–5
Dia: d-G/71.07.07.a–n
Iro da lom:
Si pos Gyu la: Tár lat a ká pol -
ná ban. Ké pes Új ság, 1971.
au gusz tus 26., 9. o.
Film: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: H. B. (Ho rá nyi 
Bar na): Tör vény te len úton
né hány avant gar de. Bé relt
ká pol ná ban – Il le gá lis kiál -
lí tá sok, mû so rok. So mo gyi
Nép lap, 1971. jú lius 8., 5. o.;
SML XXIII. 1 f. So mogy Me -
gye Ta ná csá nak Ira tai, VB
Fo nyód Já rás Hi va ta la
Iro da lom: 
Markovits, 1990, 102. o.
Géger, 1998, 73. o.
Film: Interjú Galántai
György gyel. In: Vakáció
I–II., 1998.

Do ku men tum: meg hí vó
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135. A megnyitó közönsége, háttérben Orvos András és Szemadám György képei 136. Orvos András és Cerovszki Iván mûvei

134. Cerovszki Iván és Orvos András munkái

133. Cerovszki Iván: Síremlék (a szobor mellett állnak: Haraszty István, Cerovszki Iván,
Galántai György, Molnár V. József)



1971. jú lius 10. – A So mogy Me gyei Ta -
nács mû ve lô dés ügyi osz tály ve ze tô je a lek -
to rá tu si, il let ve mi nisz té riu mi en ge dé lyek
meg vizs gá lá sát ké ri a köz sé gi ta nács el nö -
ké tôl. Ezek hiá nyá ban a ká pol na tár la tok
azon na li be zá rá sá ra szó lít ja fel. 

1971. jú lius 15–22. 
Mû te rem kiál lí tás VII.
(Áb ra hám Ra fael, Ban ga Fe renc, Csutoros
Sándor, Ga lán tai György, Ha ász Ist ván, Sá ros
And rás Miklós, Som lai Vil ma, Swier kie wicz
Róbert, Szaba dos Ár pád, Szeift Bé la, Szen tir -
mai Zol tán, Vár nagy Il di kó kiál lí tá sa)

1971. jú lius 12. – A Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács el nö ke, a Me gyei Mû ve lô dés ügyi
Osz tály 1971. jú lius 10-i ren del ke zé se alap ján a ká pol na tár lat mû kö dé sé hez szük sé ges
en ge dé lyek meg szer zé séig el ren de li a ká pol na tár la tok be szün te té sét, és meg tilt ja
minden ne mû pro pa gan da anyag fel hasz ná lá sát. 

1971. jú lius 12. – Ga lán tai György in do ko lat lan nak tart ja a ká pol na mû kö dé sét fel -
füg gesz tô köz sé gi ta ná csi in téz ke dést, mi vel a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
idevo nat ko zó ren de le te csak a kö zü le tek ál tal szer ve zett kiál lí tá sok ra ér vé nyes. Vá lasz -
levelé ben a ró mai ka to li kus egy házzal 1968. feb ruár 5-én szabály sze rûen megkötött
bér le ti szer zô dés re hi vat ko zik, amely nek ér tel mé ben mun ka be mu ta tó formá já ban kiál -
lí tá so kat is ren dez het. 

Do ku men tum: SML 1. 
 15. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 73. o.

Do ku men tum: SML 3.
 16. dok.; T/1/1971. 
 17. dok.

Do ku men tum: T/2/1971. 
 18. dok.; E/2/1968. 
 5. dok.

Do ku men tum: Balatonboglári 
Kápolna Tárlat 1971. Mû te -
rem kiál lí tás (az év mû vé -
szeti ese mé nyeit össze fog -
la ló szó ró  lap, Csutoros neve
nem sze repel); Ba la ton bog -
lá ri Ká pol na Tár lat. Mû te -
rem kiál lí tás VII., 1971. jú lius
15–22-ig. (ka ta ló gus); Sá -
ros And rás le ve le Ga lán tai
György nek, 1971. jú nius 16. 
(ML/1/1971.)
Dia: d-G/71.07.15.a–o
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 74. o.

139. Swierkiewicz Róbert: Figura,
Szeift Béla: Tüskés szobor

137. Fent Szeift Béla, lent Galántai György 
és Ábrahám Rafael mûvei

140. Galántai György reklám-akciójának néhány darabja:
trikóra és ingre nyomtatott Kápolna Tárlat felirat

138. Szeift Béla, Ábrahám Rafael, Galántai György, 
Csutoros Sándor és Haász István munkái
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1971. jú lius 16. – Ga lán tai György a
pro  pa gan da anya gok be til tá sá ra rek lám-
ak ció val vá la szol: a ká pol na tor nyá ra tu -
ris tajel zést fest, a lá to ga tók tri kó juk ra
vagy in gük re Ká pol na Tár lat felira tot
nyom tat hat nak ( 24–27. kép).

1971. jú lius 18. – A Ma gyar Hír lap Eszter -
go mi Lász ló Ke serédes ba ran go lás a Ba la ton -
nál cí mû cik ké ben a So mo gyi Nép lap hoz
ha son lóan elíté lô hang nem ben rea gál a ká -
pol na tár lat ese mé nyei re. 

1971. jú lius 20. – A So mogy Me gyei Ta -
nács VB Mû ve lô dé si Osz tály ba la to ni 
fô elôadó ja – Ga lán tai jó hi sze mû sé gét ki -
hasz nál va – „el ra bol ja” a ká pol na bér le ti
szer zô dé sét, majd Ga lán tai írá sos fel szó lí -
tá sá ra két nap múl va „hi va ta li fel hasz ná lás
után vissza szár maz tat ja”. 

„Ga lán ta it ál lan dóan sze kí roz ták. Meg tör tént pél dául
az, hogy le jött a hi va tal ból egy fér fi, és kér te az en ge -
dé lyét, és ak kor, ami kor az egy ház tól ka pott szer zô dé -
si dossziét elô vet te, ak kor az il le tô ki kap ta a ke zé bôl,
és el ro hant. És az volt a pe che, hogy a kis Gu lyás ke -
reszt be fe küdt a teraszon, és ami kor ez a fic kó át akart
ug ra ni raj ta, ak kor fölemel te a lá bát, ami nek kö vet kez -
té ben has ra vá gó dott, és ak kor Ga lán tai már utolér te,
és ki tép te a ke zé bôl az ak tát. Hát ez csak pél da arra,
hogy mik tör tén tek ott. Ez egy ren des nagy ko rú hi va tal -
nok volt, aki egy sze rûen azt gon dol ta, hogy  ha azt a bi -
zo nyos pa pírt, ami hi te le sí ti a mi le gá lis ott-tar tóz ko -
dá sun kat, meg szer zi, ak kor nincs már töb bet gond,
helyi ség fog la lók va gyunk, vagy mit tu dom én mi, és egy -
sze rûen el le het min ket in téz ni. Ál ta lá ban ez volt a gya -
kor lat, hogy köz bûn té nyes sé kell min ket ten ni, és ak -
kor utá na már sza ba don el jár hat a rend ôr ség.”

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

1971. jú lius 20–21. – Or vos And rás a Ma -
gyar Hír lap tól, Ga lán tai György a So mogy
Me gyei Nép lap tól saj tó-hely reiga zí tást kér.
A kiál lí tó mû vé szek sze rint a cik kek ben hi -
vat ko zott ren de let csak kö zü le tek ré szé re
ír ja elô az elô ze tes el bí rá lást. Az érin tett saj -
tó or gá nu mok a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té -
rium és a Lek to rá tus szak vé le mé nye alap -
ján a mû vé szek ké rel mét eluta sít ják.

Do ku men tum:
Dia: d-G/71.07.16.a –e
Iro da lom:
Bor gó Já nos: A le he tô sé ge -
ket meg te rem te ni. Ko má -
rom me gyei Dol go zók lap ja,
1971. au gusz tus 10., 4. o.
Hock, 2000, 23. o.

Do ku men tum: Esz ter go mi 
Lász ló: Ke serédes ba ran go -
lás a Ba la ton nál. Prob lé mák,
le he tô sé gek. Ma gyar Hír lap,
1971. jú lius 18., 10. o. 
Iro da lom:
Markovits, 1990, 103. o.

Do ku men tum: T/3–5/1971. 
Film: Interjú Pauer Gyulával.
In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: K/3/1971.
 19. dok.; K/4/1971.;
K/6/1971.  21. dok.;
K/8/1971.  25. dok.;
SML 1. 
Irodalom: 
Markovits, 1990, 
102–104. o. 
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141. Esztergomi László írásának részlete



1971. jú lius 23. – A já rá si tanács osz tály -
ve ze tô je Ga lán tai jú lius 12-i fel leb be zé sét
eluta sít ja, mi vel sze rin te a pro pa gan da anya -
gok kal (meg hí vó val, és egyéb mó don) rek -
lá mo zott, hi va tá sos elôadók köz re mû kö dé -
sé vel ren de zett ese mé nyek meg ha lad ják a
mun ka be mu ta tó jel le get. Több szö rös sza -
bály sér tés re hi vat koz va be tilt ja a tár la tok és
a nyil vá nos mû so rok ren de zé sét.

1971. jú lius 23–30.
Mû te rem kiál lí tás VIII.
(Ber ki Vio la, Csutoros Sándor, Do náth Pé ter,
Il lés Ár pád, Ko váts Al bert, Papp Osz kár)

1971. jú lius 24. – A Sza bad Eu ró pa Rá dió
„Gal li cus ref lek to ra” cí mû mû so ra kom -
men tál ja a So mo gyi Nép lap jú lius 8-i Tör -
vény te len úton né hány avant gar de cí mû cikkét.

1971. jú lius 24. – A ká pol ná ban jár va
Kazimir Ká roly felajánl ja se gít sé gét, és meg -
ígé ri, hogy közbenjár Aczél Györgynél. Ja -
va sol ja Ga lán ta i nak, hogy ír jon le ve let
Aczél nak. 

1971. jú lius 24. – Az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal fel jegy zés ben tá jé koz tat ja az MSZMP
KB Kul tu rá lis Alosz tá lyát a „ba la ton bog lá -
ri krip taká pol na fel hasz ná lá sá ról”.

1971. jú lius 25. – Szik lai Eri ka ének -
elôadá sa

Do ku men tum: T/6/1971. 
 20. dok. 

Do ku men tum: Balatonboglári 
Kápolna Tárlat 1971. Mû te -
rem kiál lí tás (az év mû vé -
sze ti ese mé nyeit össze fog -
la ló szó ró lap, ere de ti leg Mé -
hes Lász ló és Mol nár V. Jó -
zsef ne  ve igen, Csutoros
Sándoré viszont nem sze re -
pel); Ba la ton bog lá ri Ká pol -
na-tár lat, 8. Mû te rem kiál lí -
tás, 1971. jú lius 23–30. (ka -
ta ló gus); Ko váts Al bert le ve -
le Ga lán tai György  nek,
1971. au gusz tus 6. 
(ML/4/1971.)
Dia: d-G/71.07.23.a–b

Do ku men tum: SML 1. 

Do ku men tum: Nap tár; 
K/9/1971.  26. dok.

Do ku men tum: MOL MDP–
MSZMP Ira tok Osz tá lya,
288. f. 36/1971/40. ô. e. 
 33. dok.
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142. Papp Oszkár, Illés Árpád, Csutoros Sándor és Donáth Péter munkái

143. Donáth Péter: 
Korongok I. (a Szürke-
sorozatból) 



1971. au gusz tus 1–7. – Csu to ros Sán -
dor, Hal my Mik lós, Koncz Bé la, Gel lér
Bru nó, Szeift Bé la kiál lí tá sa
Az év mû vé sze ti ese mé nyeit össze fog la ló szó ró la -
pon ere de ti leg sze rep lô Mû te rem kiál lí tás IX.
(1971. jú lius 31–au gusz tus 7.: Ber di szak len gyel
fes tô kiál lí tá sa) he lyett került megrendezésre.

1971. au gusz tus 2. – Il lés Ár pád az idô sebb
ge ne rá ció ne vé ben ag gó dó ba rá ti le ve lé ben
óva tos ság ra és meg fon tolt ság ra in ti Ga lán -
ta it és mû vész tár sait: óva int hap pe nin gek
tar tá sá tól, ami sze rin  te „ôrült ség, fe le lôt len
le gény ke dés és be lát ha tat lan sú lyos kö vet -
kez mé nyek kel jár hat”.

1971. au gusz tus 5. – Aczél György közli
Ga lán ta i val, hogy le ve lét „il le té kes ség bôl”
a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû -
vé sze ti osz tály ve ze tô jé nek to váb bí tot ta. 

1971. jú lius 28–30. – Bu da pes ten a „ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat al ko tói ne vé ben”,
Ke rék gyár tó Ist ván meg szö ve ge zé sé ben, hely zet elem zés ké szül, ame lyet ki lenc mû vész
ír alá. Az MSZMP KB-nak cí mzett levelet meg küldik a So mogy Me gyei Ta nács el -
nökének, a Képzô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus igaz ga tó já nak, a Mû ve lô dés ügyi
Minisz té rium kép zô mû vé sze ti fô osz tály ve ze tô jé nek, a So mo gyi Nép lap és a Ma gyar
Hír lap fô szer kesz tô jé nek is. 

1971. jú lius 29. – A Lek to rá tus igaz ga tó he lyet te se felhívja a So mogy Me gyei
Múzeumok Igaz ga tó sá gá nak a figyelmét arra, hogy a ba la ton bog lá ri „ká pol na tár la tok”
meg ren de zé sé re a ha tá lyos ren de le tek kel el len té te sen ke rül sor. Mi vel nincs ha tás kö re
az en ge dély nél kü li kiál lí tá sok megaka dá lyo zá sá ra, köz li azt is, hogy az „in téz ke dés
meg té te lé re a Köz sé gi Ta nács vagy fe let tes szer ve il le té kes”.

„Amennyi ben a rend ôr ség a tár la tok 
meg ren de zé sét el len zi, egy idô re
azo kat meg kell szün tet ni. Ugyanak -
kor meg le het sze rez ni a meg fe le lô
párt fo gó kat, akik nek a se gít sé gé vel
meg fe le lô en ge déllyel, le gá li san
új ra kezd he tô lesz.”

Do ku men tum: Nap tár, 1971. 
jú lius 28.; K/7/1971.; MOL
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá -
lya 288. f. 36/1971/40. ô. e. 
 23. dok.

Do ku men tum: SML 1. 
 22. dok.

Do ku men tum: 
Dia: d-G/71.08.01.a–c

Do ku men tum: ML/3/1971. 
 24. dok.

Dokumentum: K/10/1971. 
 27. dok.
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144. Halmy Miklós és Gellér Brunó István mûvei 145. Kisgrafikák és katalóguslapok a kiállító mûvészektôl



1971. au gusz tus 8–23. – Vá lo ga tás az
elô zô kiál lí tá sok anya gá ból, mû ter mi
mun ka és spon tán ese mé nyek
Az év mû vé sze ti ese mé nyeit össze fog la ló szó ró lapon
ere de ti leg sze rep lô Mû te rem kiál lí tás X. (1971.
au gusz tus 8–15.: Új vi dé ki cso port kiál lí tás) és
Mû te rem kiál lí tás XI. (1971. au gusz tus 16–23.:
Dom bai Gyô zô, Csu to ros Sán dor, Erdôs Já nos,
Hal my Mik lós, Koncz Bé la, La ka tos Jó zsef,
Schéner Mi hály, Szeift Bé la kiál lí tá sa) he lyett.

1971. au gusz tus 9. – Gá dor End re, a Mû ve -
lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû vé szeti osz -
tály ve ze tô je, az Aczél György höz írott pa nasz -
bead vánnyal kap cso lat ban, elô ze tes tá jé ko zó -
dás cél já ból, sze mé lyes ta lál ko zó ra hív ja
Galán ta it, amely re au gusz tus 14-én ke rül sor.

Do ku men tum: 
Fo tó: G/71.08.08–23/1, 4,
12–13, 25, 31, 33 [BB/71/2]
Iro da lom: 
Mol nár, Ger gely: New Hun -
ga ri an avant- gar de art. Pic -
tu res in a cha pel. Da ily
News, 29. Au gust, 1971, 6. o.
(illusztráció)

Do ku men tum: K/11/1971. 
 28. dok.
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146. Molnár Gergely cikke a Daily Newsban



1971. au gusz tus 24–31. – Ga lán tai
György és Szeift Béla kiál lí tá sa
Mû sor: au gusz tus 29-én Ver des Ta más szín -
mû vész Vöd rös At ti la ver sei bôl ad elô. Köz re -
mû kö dik Grundt ner Gá bor ope ra éne kes 

Pap Gá bor ja vas la tá ra egy, a ma gyar temp -
lo mok ról Tv-fil met ké szí tô né met for gató -
cso port Bog lár ra lá to gat, és mû sort ké szít
a tár lat ról, ame lyet 1972-ben a sa ar brü cke -
ni tévé több ször le ve tít.

1971. szep tem ber 1–12.
Össze fog la ló vá lo ga tás
(Bak Im re, Ba ra nyay And rás, Csu to ros Sándor,
Do náth Pé ter, Ga lán tai György, Gellér B.
István, Hen cze Ta más, Koncz Bé la, Nád ler
István, Szeift Bé la, Türk Pé ter)

Az év mû vé sze ti ese mé nyeit össze fog la ló szó ró la -
pon ere de ti leg sze rep lô Mû te rem kiál lí tás XIII.
(1971. szep tem ber 1–7.: Er dély Mik lós, Jo vá no -
vics György, Lak ner Lász ló, Szent jó by Ta más
kiál lí tá sa) he lyett.

Do ku men tum: meg hí vó (ere-
de ti leg Ga lán tai György
egye dül); Balatonboglári
Kápolna Tárlat 1971. Mû te -
rem kiál lítás (az év mû vé -
sze ti ese mé nyeit össze fog -
la ló prog ram-szó ró lap, ere -
de ti leg Mû te rem kiál lí tás
XII.: Ga lán tai György gra fi -
kái nak kiál lí tá sa)
Dia: d-G/71.08.24/1 a–p/8;
d-G/71.08.24/2 a–f
Iro da lom: 
–: Ga lán tai gra fi kák. Ma -
gyar If jú ság, 1971/48,
novem ber 26., 14. o.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 28.
Dia: d-G/71.08.24/1n, 1o,
1p/2–5, 1p/8

Do ku men tum: 
Dia: d-G/71.09.01.a–g
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147. Galántai György képei, Szeift Béla szob rai. Kharon ha jó ja (kö zé pen) a hely szí nen ké szült 148. A karzaton Galántai György grafikái

149–150. A saarbrückeni tévések forgatás közben Galántai és Szeift kiállításán



1971. szep tem ber 25. – A Bog lá ron kiál lí tó mû vé szek, az avant gárd mû vé szek
képvisele té ben ta lál ko zót ké szí te nek elô a Fia tal Mû vé szek Klub já ba, amely re meg hív -
ják a KISZ, a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium, az MSZMP KB és a Lek to rá tus kép -
viselôit. A ter ve zett ta lál ko zó hoz – ame lyet a mû vé szek ré szé rôl Or vos And rás szervez –
tizennégy mû vész, kri ti kus aláírá sá val vi ta in dí tó re fe rá tum ké szül. 
Az ere de ti leg ok tó ber 11-re ter ve zett nyil vá nos ese mény el ma rad, he lyet te – több  szöri
egyez te tés után –  ok tó ber 26-án, az MSZMP szék há zá ban ke rül sor egy 
meg  be szé lés re.

1971. szep tem ber 28. – Va das Jó zsef, az MSZMP KB fel ké ré sé re, vé le mé nye zi 
a ká pol natár lat részt ve vôi nek re fe rá tu mát.

1971. ok tó ber 26. – A kul túr po li ti ka és az avant gárd mû vé szek kép vi se lôi nek meg -
beszé lé se az MSZMP KB szék há zá ban. A részt   ve vô mû vé szek: Bak Im re, Csá ji At ti la,
Galán tai György, Ha raszty Ist ván, Or vos And rás és Pau er Gyu la; az MSZMP KB
Kultu rá lis Alosz tály kép vi se le té ben Tóth Mik lós (elôadó), Mû ve lô dés ügyi Mi nisz -
térium Kép zô mû vé sze ti Osz tá lyá tól Csorba Gé za (osz tály ve ze tô-he lyet tes), a Kép zô- 
és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus kép vi se le té ben Or mos Ti bor (igaz ga tó) és Bar tha Éva
(igaz ga tóhe lyet tes), a Fia tal Kép zô mû vészek Stú dió já tól Ká dár Já nos Mik lós 
(KISZ- tit kár). A párt és ál la mi szer vek kép vi se lôi a mû vé szek kel megegyez nek ab ban,
hogy 1972-tôl zsû riz te tik a kiál lí tá si anya go kat.

1971. no vem ber 15. – A ba la ton bog lá ri ta nács el nök Ga lán tai Györ gyöt hi va ta los 
tár gya lás ra ké ri a ká pol na tár lat to váb bi sor sá nak meg be szé lé sére. A ta lál ko zó ra 
de cem ber 21-én ke rül sor.

1971. no vem ber 17. – A So mogy Me gyei Mú zeu mok igaz ga tó he lyet te se a me gyei
párt tit kár fel ké ré sé re – el sô sor ban a meg je lent saj tó cik kek alap ján – vé le mé nye zi 
a ba la ton bog lá ri ká pol na tár la to kat.

1971. no vem ber 18. – Ka pos vá rott, az MSZMP So mogy Me gyei Pro pa gan da 
és Mû ve lô dés ügyi Osz tá lyá nak ki bô ví tett ér te kez le tén Aczél György a ká pol na tár la tok
ügyé vel is fog lal ko zik. 

1971. de cem ber 21. – A ba la ton bog lá ri ta nács el nök által kez de mé nye zett meg be szé -
lésen Ga lán ta in kí vül a me gye és a já rás kép vi se le té ben is részt vesz egy-egy il le tékes.
Mi vel nem jut nak megegye zés re és fel jegy zés sem ké szül, ezért Ga lán tai a ta lál ko zón
ki fej tett ál lás pont ját, ter veit kör le vél ben foglalja össze, és meg kül di a részt ve vôk nek.

1971. de cem ber 28. – A párt köz pon ti ta lál ko zón ( ok tó ber 26.) tör tént megegye zés
ér tel mé ben Ga lán tai 1972 má ju sá ra meg ké ri a lek to rá tu si zsû rit. 

Do ku men tum: MOL 
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá -
lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e.
(Or vos And rás kí sé rô le ve le)
 29. dok.;
K/12/1971  30. dok.

Do ku men tum: MOL 
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá -
lya, 288.f./36/1971/40. ô. e.
 31. dok.

Do ku men tum: MOL 
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá -
lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e.
 32. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 102–103. o.

Do ku men tum: T/7/1971.; 
SML 3.  34. dok.;
T/8, 9/1971.

Do ku men tum: SML 1. 
 35–36. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 73. o.

Do ku men tum: MOL 
MDP–MSZMP Ira tok Osz tá -
lya, az MSZMP KB TKKO ira -
tai, 288. f. 36/1971/1. ô. e.
 37. dok.

Do ku men tum: 
T/10–13/1971.; SML 1., 3.,
5.  38. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 73. o.

Do ku men tum: K/13/1971.

114



1972. ja nuár 4. – Ga lán tai be je len ti a bog -
lá ri rend ôr ség nek és az Ál la mi Biz to sí tó -
nak, hogy 1971 no vem be ré ben is me ret len
tet te sek fel tör ték a krip ta vas rá csát, és az
ott tá rolt re lie fet meg ron gál ták. 

1972. ja nuár 6. – A me gyei ta nács ba la to -
ni fô elôadó ja vá la szol Ga lán tai de cem be ri
kör le ve lé re ( 1971. de cem ber 21.).

1972. ja nuár 13. – A me gyei mû ve lô dés -
ügyi osz tály ve ze tô tá jé koz ta tást kér a köz -
sé gi ta nács el nök tôl ar ra vo nat ko zóan, hogy
„a vo nat ko zó egész ség ügyi elôírá sok fi gye -
lem bevé te lé vel” a ká pol na al kal mas-e mû -
te rem, il let ve kiál lí tá si he lyi ség cél já ra?
A kiál lí tá sok to váb bi sor sá ra vo nat ko zóan a
köz sé gi ta nács tól vár mie lôb bi ál lás fog lalást. 

1972. feb ruár 8. – A ba la ton bog lá ri köz sé -
gi ta nács el nö ke a Somogy Me gyei Mû ve -
lô dés ügyi Osz tá ly hoz írott vá la szá ban köz -
li, hogy 
„A ká pol na épü le te mû te rem cél já ra, 
il let ve ál lan dó ott-tartóz ko dás ra a
szük sé ges kö ze gész ség ügyi elôírá sok
nél kül a Kö ze gész ség ügyi és Jár -
vány ügyi In té zet hoz zá já ru lá sa nél -
kül nem mû köd het. […]
A köz sé gi ta nács ré szé rôl a ká polna 
kör nyé ké re 1972-ben sem vi zet, sem
WC-t épí te ni nem tu dunk. Igaz, hogy
ko ráb ban, 1970-ben tet tünk olyan
ígé re tet, hogy […] a Te me tô dom bot
if jú sá gi park ká ala kít juk, és ve le 

1972. feb ruár 20. – Sa la mon Já nos, a Ba -
la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács volt üdü lé si
elôadó ja ma gán le vél ben ar ról ér te sí ti Ga -
lán ta it, hogy a ká pol na rend beho zá sa az
idô köz ben fel me rült „ha tó sá gi és sze mé lyi
el len té tek” miatt, vé le mé nye sze rint ez év -
ben el kép zel he tet len.

1972. feb ruár 28. – Az MSZMP Ba la ton -
bog lá ri Köz sé gi Bi zott sá ga a ba la ton bog lá -
ri ká pol nakiál lí tás ügyé ben ke let ke zett ügy -
ira to kat „az ap pa rá tusér te kez le ten ka pott
uta sí tás nak meg fe le lôen” meg kül di a já rási
MSZMP-nek.

„[…] Ôszin tén re mé lem, hogy ezek a 
hivat ko zott kap cso la tok, in téz ke dé -
sek és ter vek – amennyi ben meg va ló -
sul nak – se gít sé get nyúj ta nak a tár -
la tok ügyé nek meg nyug ta tó ren de zé -
sé hez. Et tôl füg get le nül to vább ra is
szük sé ges […] a kö te le zô en ge dé lyek
elô ze tes meg szer zé se. – Hock János”

egy idô ben biz to sít juk a víz-, vil -
lany  hálózat kiépí té sét, va la mint WC
épí té sét. 1971-ben meg is ter vez tet -
tük, sôt a ki vi te le zés hez kezd tünk ké -
szü lôd ni, ami kor a ká pol na tár lat mûkö -
 dé se kö rül az en ge dé lye zé si és színvo -
 na lon alu li prob lé mák fel ve tôd tek.
Így az ez  irá  nyú fej lesz té si tervein -
ket fél re tet tük, és a ren del ke zés re
ál ló pénz esz kö zö ket más te rü le te ken
hasz nál tuk fel. – Kovács Sámuel”

Do ku men tum: B/1/1972.
Irodalom:
Géger, 1998, 74. o.

Do ku men tum: T/1/1972.

Do ku men tum: SML Fo nyó di 
Já rá si Hi va tal Mû sza ki Osz -
tály 6095–2/1973; SML 5.
 39. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 73. o.

Do ku men tum: SML 3., 5. 
 40. dok.

Do ku men tum: T/2/1972.
 41. dok.

Do ku men tum: SML 5., 
 42. dok.
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1972. már cius 27. – A Fo nyó di Já rá si
Rend ôr ka pi tány ság meg ta gad ja a no vem -
be ri be tö rés sel kap cso la tos nyo mo zást 
( ja nuár 4.), mi vel „bûn cse lek mény ala -
pos gya nú ja nem ál la pít ha tó meg”. 

1972. áp ri lis 17. – Ga lán tai pa nasszal él a
já rá si ügyész sé gen a járási rend ôr ka pi tány -
ság nyo mo zást meg ta ga dó ha tá ro za ta el len. 

1972. má jus – Spon tán ak ciók a ká polná -
ban, amelyek rôl Mau rer Dó ra „Egy szer
el men tünk” cím mel fo tó so ro za tot készít.
Részt ve vôk: Er dély Mik lós, Gá y or Tibor,
Jováno vics György, Mau rer Dóra, Szent jó by
Ta más

( 38. kép is)

1972 áp ri li sá tól meg be szé lé sek és le ve le zés fo lyik Ga lán tai György és Pin cze he lyi 
Sán dor (Pé csi Mû hely), Ha raszty Ist ván, Be ke Lász ló (cseh–szlo vák–ma gyar ta lál ko -
zó), Szom ba thy Bá lint (Bosch + Bosch csoport) és má sok kö zött a nyá ri prog ra mok
pon to sí tá sa és a tech ni kai rész le tek ügyé ben.

1972. áp ri lis 20. – „Ked ves Elv társ!” meg szó lí tás sal a Somogy Me gyei Ta nács VB
Mûve lô dés ügyi Osz tá lya le ve let küld szét a me gyé ben „va la mennyi Köz sé gi,
Nagyközsé gi Ta nács, Já rá si Hi va tal El nö ké nek, Vá ro si Ta nács Mû ve lô dés ügyi 
Osz tá lya Veze tô jé nek és Mû ve lô dé si In téz mé nyek Igaz ga tói nak” a „mû so rok, ren dez -
vé nyek és kiál lí tá sok en ge dé lye zé sé vel” kap cso lat ban. Mel lé ke li az ezek re vo nat ko zó
ha tá lyos ren de le te ket, és ezek „fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sé re” szó lít fel.

„Ez a mû az én öt le tem volt, de Mau rer Dó ra fo tó so ro -
za ta. Va ló já ban az öt let mégis sok szer zôs, mert az Er -
dély Mik lós, Gá y or Ti bor és Szent jó by Ta más ál tal to -
vább fej lesz tett vál to za ta a vég le ges mû. Ne ve ze te sen az
tör tént, hogy így né gyes ben, il let ve ötös ben, ugye Mau -
rer Dó rá val és az em lí tett há rom ba rá tom mal, kö ze led -
tünk a ká pol na aj ta já hoz. Fel tûnt ne kem, hogy a ká pol -
na rög tön zött, imp ro vi zált biz ton sá gi vasrács ajtaja egy
va la hon nan leemelt ko vá csolt vas, dár dás dísz ke rí tés da -

Do ku men tum: R/4/1972.

Do ku men tum: 
ML/1–25/1972.; K/10,
11/1972.

Do ku men tum: R/5/1972.
Irodalom:
Géger, 1998, 74. ö.

Do ku men tum: T/3/1972.
 43. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 73. o.

Do ku men tum: Mau rer Dó ra: 
Egy szer el men tünk, 1972.
má jus, 36 darabból álló
fotó so ro zat Er dély Mik lós,
Gá y or Ti bor, Jo vá no vics
György és Szent jó by Ta más
köz re mû kö dé sé vel (Art pool,
ill. MNG Je len ko ri Gyûj te -
mé nye, ltsz. 
MM.83.207.)

Irodalom:
Be ke Lász ló: Fo tó-lá tás az
új ma gyar mû vé szet ben. Fo -
tó mû vé szet, 1972/3, 23. o.,
(Spon tán mû cí men 1971-re
da tál va)
Mau rer, 1980, 75. o. 
Be ke Lász ló: Tár gyi la gos
gyen géd ség. A Ti ming (Idô -
mé rés) je len tô sé ge. In: 
Ron te, Dieter–Be ke Lász ló:
Dóra Mau rer. Ar bei -
ten/Munkák/ Works
1970–1993. Pre sent Ti me
Fo un da ti on, Bu da pest,
1994, 93. o.
Hock, 2000, 24. o.
Maurer, 2002, 136. o.
Film: In ter jú Mau rer Dó rá val
és Jo vá no vics Györggyel.
In: Vakáció I–II., 1998.

151. Maurer Dóra: Tér-összezavarás az Egyszer elmentünk sorozatból. (Erdély Miklós, Jovánovics György, 
Szentjóby Tamás, Gáyor Tibor)
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rab ja, amely 90 fok kal van el for dít va. Hogy op ti kai lag
is ér zé kel tes sem a ba rá taim mal, mi re gon do lok, odaug -
rot tam, és víz szin tes hely zet be rán tot tam ma gam. Ar ra
em lék szem, hogy azután, ami kor Dó ra elô ször en gem
le fo tó zott, ak kor Mik lós le fe küdt a föld re, de rék tól el ta -
kar ta ma gát a temp lom bel sô vel és föl vett egy olyan pózt,
mint ha ô is 90 fok kal el fer dül ne, és ép pen egy gö dör bôl
be szél ne. A két leg zse niá li sabb öt le tet csak ké sôbb tud -
tam meg, Gá y or Ti bo rét és Szent jó by Ta má sét, hi szen
ôket köz ben vég képp nem lát tam. Szent jó by ál tal egy
tin to ret tói as pek tus jött be a kép be, amint fej jel le fe lé
le beg és köz ben nyu god tan ol vas egy köny vet. A fa lom -
bo za tán át zu han egyéb ként, és mind járt be leáll fej jel a
föld be. Még en nél is ér de ke sebb nek tar tom azon ban Gá -
y or Ti bor meg je le né sét a ké pen. Cso dá la tos volt az a
szá zad ele ji dzsent ris, le zser, ci ga ret tá zó, nya ra ló han -
gu lat, amit a kép be ho zott. A Ba la tont, vagy a lep kék
röp tét fi gye li, a ci ga ret tá ja fé lig már el szí vva, mér he -
tet len nyu ga lom mal pil lant ki egy fal mö gül. A döb be ne -
tes az volt, hogy a va ló ság ban Gá y or ha nyatt fe küdt a
bo zó tos ban. A fe le sé ge, Mau rer Dó ra, Ti bor arc élét és
a vál lá nak, a mell ka sá nak az ele jét kap ta el a ka me rá -
já val, de hogy ilyen ha tá sa lesz, sze rin tem ô se gon dolta
vol na. A nyu ga lom nak, az ál ló nyu ga lom nak ezt a fan -
tasz ti kus ké pét lát hat juk, mi köz ben Gáyor ha nyatt fek -
szik egy pisz kos, mocs kos, ápo lat lan bo zó tos ban. Dó ra
min dig szólt ne kem, hogy köz löm az öt le ted vagy a fotó -
dat, majd nem úgy mond ta, hogy a te fo tó dat, holott ô
expo nált, de min den ki hoz zá tet te a ma ga öt le tét.

(In ter jú Jo vá no vics Györggyel, 1998)

1972. má jus 3. és má jus 11. – Az év el sô
(zsû ri zen dô) kiál lí tá sán részt  ve vô mû vé -
szek név so rá nak összeál lí tá sa, és a ter ve zett
ka ta ló gus meg be szé lé se Bu da pes ten.

1972. má jus 5. – Ga lán tai tá jé koz tat ja a
Lek to rá tust az 1972-es el sô kiál lí tás idô -
pont já ról és a részt  ve vô mû vé szek név so -
ráról. 

1972. má jus 15. – Ga lán tai tá jé koz tat ja a
Somogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dé sügyi
osz tály ve ze tô jét a ter ve zett zsû ri zett kiál lí -
tá sok ról, és ké ri a szük sé ges en ge délyek
megadá sát.

1972. má jus 15. – Ga lán tai a me gyei Köjál -
nál a kiál lí tá sok meg ren de zé sé hez szük sé -
ges mi ni má lis egész ség ügyi elôírá sok fe lôl
ér dek lô dik.

„Az anya got zsû ri zés cél já ból 1972. 
má jus 16-ig el jut tat juk a Lek to rá -
tus ba. Az anyag el jut ta tá sát Or vos
And rás in té zi, aki sze mé lye sen fel -
ke re si Önö ket.”

1972. má jus 16. – A me gyei fô ügyész ség megál la pít ja, hogy a be tö ré sek kap csán
Galán tai pa na sza megala po zott, ezért ha tá lyon kí vül he lye zi az is me ret len tet tes el le ni
nyo mo zást meg ta ga dó ha tá ro za tot ( már cius 27.), és uta sí tást ad a Fo nyó di Já rá si
Ügyész ség nek a nyo mo zás el ren de lé sé re. 

„Azt hi szem, 1972 má ju sá ban Er dély Mi ki nek és Szent -
jó by nak ju tott eszé be, hogy le men jünk Ba la ton bog lár ra.
El kér tük Ga lán ta i tól a ká pol na kul csát, és egy fény képe -
zô  gép egész tá rát, 36 koc kát el lôt tünk a tér re, és a ká -
pol na kör nye ze té re vo nat ko zó öt le tek re. Ak kor ké szült
az a fény képso ro zat is, ami Jo ván öt le te volt. A ká pol -
naaj tón ke reszt ben egy el zá ró rács volt, ami ere de ti leg
egy ke rí tés rôl szár ma zott, de nem füg gô le ge sen állt a
rács, ha nem víz szin te sen. Jo ván fölállt rá, és a töb biek
is mind au to ma ti ku san el kezd tek he lyez ked ni. Szent jóby
rá fe küdt egy ág ra, be gyûr te a hosszú ha ját az in gé be,
úgy hogy az övé nem le be gett, mint a Jo vá no vi csé a fo -
tón. Er dély el csúsz va az aj tó ban he lyez ke dett el, úgy,
mint ha on nan néz ne ki, Ti bor pe dig a föld re fe küdt, mint
 ha az is egy más irány len ne, és a ci ga ret ta füst je árul -
ta csak el, hogy mer re van a föl fe lé. Vagy Er dély föl tar -
tott egy pi pa csot, és mond ta, hogy ha ezt le fo tóz zuk,
olyan, mint ha a ká pol na ha rang ja len ne. Az tán a pad ról
ug rál tak le fe lé, Er dély is, Ti bor is, azt hi szem, a Jo ván
is, mint ha a Ba da csony te te jé re ug rál tak vol na, vagyis
a he gyet érin tet ték vol na a tes tük for má já val. Ek kor ké -
szült a Marx–En gels–Lenin–Sztá lin-paródia, és eh hez
ha son lók, például én Ma don na ként beül tem az al kóv ba,
és kö rü löt tem szent ként állt Jo vá no vics, Gáyor, Szent -
jó by. […]

Két fo tó sort na gyí tot tam, az egyik Ga lán ta i nál van,
a má sik az MNG-ben egy ka zet tá ban, ami hez mag nó ka -
zet ta is tar to zik. A sza la gon Szent jó by Ta más mond ja el
Egy szer el men tünk címû ver sét.”

(In ter jú Mau rer Dó rá val, 1998)

Do ku men tum: Nap tár, 1972.
Film: In ter jú Or vos And rás -
sal. In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: K/2/1972. 
 44. dok.

Do ku men tum: T/5/1972. 
 45. dok.

Do ku men tum: T/7/1972. 
 46. dok.; T/6/1972. 
 47. dok.

Do ku men tum: R/8/1972.
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1972. má jus 18. – A Lek to rá tus ál tal ere -
de ti leg fel kért zsû ri ta gok rossz vé le ménnyel
van nak a Bog lá ron kiál lí tan dó anyag ról.
Bár hosszas vá lo ga tás után az anyag egy ré -
szét le zsû rizik, vé gül a jegy zô köny vet nem
ír ják alá. Má jus 29-re egy újabb zsû rit hív -
nak össze.

1972. má jus 29. – Az új zsû ri vá lo ga tás
után jó vá hagy ja az anya got. A zsû ri tag jai:
Dá vid Ka ta lin, Né meth La jos mû vé szet -
tör té né szek, So mo gyi Jó zsef szob rász mû -
vész, Csík Ist ván és Ei gel Ist ván fes tô mû -
vé szek, Or mos Ti bor igaz ga tó, Bar tha Éva
igaz ga tó he lyet tes (Lek to rá tus), dr. Hol lósi
Ist ván né, Ha vas Va lé ria, Bod ro gi Mi hály -
né, Tek nôs Pé ter né elôadók, Pusz tai Gab -
riel la (Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium). A bí -
rá lat ról el vi ál lás fog la lás is ké szül. 

1972. má jus 29. – A Somogy Me gyei Mû -
ve lô dés ügyi Osz tály a zsû ri zett anyag be -
mu ta tá sával egyetért, de fel té te lül szab ja,
„hogy a köz sé gi ta nács dönt sön ab ban,
hogy a ká polna kiál lí tá si he lyi ség, vagy mû -
te rem le gyen”.

1972. jú nius 7. – Ga lán tai ki dol goz za a ká -
pol na rend sza bá lyait, ame lyet a kiál lí tá sok
foly ta tá sa ér de ké ben min den ki szá má ra kö -
te le zô vé tesz. 

„Ked ves Ven dé gem!
A ká pol ná ban, ill. Ba la ton bog lá ron
va ló tar tóz ko dá sod alatt a kö vet -
ke zô óva tos sá gi sza bá lyo kat tartsd
be a fe les le ges kel le met len sé gek
el ke rü lé se cél já ból.
Kiál lí tás: 
1. Kiál lí tás nak mi nô sül az a kép zô -
mû vé sze ti ren dez vény, amely hez pro -
pa gan da anya got hasz nál nak és ezál -
tal nyil vá nos sá tesz nek. 
2. Kiál lí ta ni csak azo kat a mun ká -
kat le het, ame lye ket a hi va tá sos mû -
vé szek ese té ben a Kép zô- és Ipar mû -
vé sze ti Lek to rá tus le zsû riz, a nem
hi va tá sos mû vé szek ese té ben a Nép -
mû ve lé si In té zet, ill. kül föl di mû -
vé szek ese té ben a Kul tu rá lis Kap -
cso la tok In té ze te en ge dé lyez. Le het -
sé ges még, hogy va la mely SZERV ren -
de zi (például a Len gyel Kul tú ra).

1972. jú nius 4–10. – Ga lán tai – mi vel a köz sé gi ta nács se gít sé gé re nem szá mít hat –
sa ját költ sé gé re meg ren de li az elekt ro mos áram be kö té sét a ká pol ná ba. 
A nyá ri kiál lí tá sok elô ké szí tô mun ká la tai: vil lany sze re lés utá ni kô mû ves mun kák és
mesze lés, posz ta men sek ké szí té se. Üveg kár be je len té se az Ál la mi Biz to sí tó nál.

Do ku men tum: Nap tár, 1972.
Irodalom:
Markovits, 1990, 103. o.
Film: In ter jú Or vos And rás -
sal. In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: K/4/1972.; 
A Kép zô -és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus jegy zô köny ve, 
K-358/72, MTA Mû vé szet -
tör té ne ti Ku ta tó cso port 
 48. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 103. o.

Do ku men tum: SML 3., 4., 
 49. dok.

Do ku men tum: 
T/9–11/1972.; B/5/1972.;
Napló, 1972. jú nius 12. 

Do ku men tum: 
Napló, 1972. jú nius 7. 
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1972. jú nius 7. – El ké szül, és pos tá zás ra
ke rül az el sô két kiál lí tás meghívója és pla -
kát ja, amelyet a lek to rá tu si ha tá ro zat fel -
hasz ná lásával Schmal Ká roly ter vez meg 
( 30. kép is).

1972. jú nius 8. – A kiál lí tá si anyag és más
hasz ná la ti tár gyak szál lí tá sa Bu da pest rôl.

1972. jú nius 9. A Köjál tá jé koz tat ja Ga lán -
ta it ( má jus 15.), hogy a kiál lí tá sok
rende zé sé nél mi ni má li s feltételként az
Orszá gos Épí tés ügyi Ha tá ro zat ban elôírt
ár nyék szé ket kell biz to sí ta ni. 

3. Az en ge dé lye zett kiál lí tá so kat
ma xi má li san a „jó íz lés” ha tá rain
be lül, de szel le me sen le het rek lá -
moz ni.
4. A nem rek lá mo zott kiál lí tá sok nem
szá mí ta nak kiál lí tás nak.
5. Ho gyan kell nem rek lá moz ni?
Nem kiír va és nem bi zo nyít ha tóan
ki mond va meg  ren dez ve.
Olyan kor nin csen kiál lí tás.
6. Min den ki sa ját ma gáért vál lal
fe le lôs sé get, de fe le lôs az egész
ügyért, ha el rontja.
Mû sor
1. Mû sor le het zárt kö rû, mint a nem
rek lá mo zott kiál lí tás.
2. A nyil vá nos mû sor hoz, iro dal mi,
ze nei ren dez vény hez en ge délyt kell
kér ni a Ta nács tól, amit a Ba la ton -
bog lá ri Ta nács el nö ke egy meg fe le -
lôen el ké szí tett szab vány-nyom tat -
vány ki töl té se után ad meg. 
A hét köz na pi gya kor lat
1. A ká pol ná ban a „tu laj do nos-bér -
lô” ob jek tív aka dá lyoz ta tás miatt
nem min dig tud je len len ni, ezért
is kény te len írás ba fog lal ni az itt
lát ha tó (ol vas ha tó?) gon do la tait.
2. Ha a ká pol na nyit va van, min dig
egy sze mély fe le lôs a ká pol na-é let
za var ta lan sá gáért.
3. Sze ret ném, ha a ká pol na bel sô te -
re csak a kiál lí tá sok, ren dez vé nyek
cél ját szol gál ná, a kar zat ez zel
köz vet le nül össze füg gés ben hasz nál -
ha tó.
4. A kü lön bö zô szük ség le te ket a pad -
lá son, ill. a krip tá ban le het megol -
da ni. A pad lás in kább al vás és „ef -
fé le”, a krip ta fô zés, tá ro lás, mun -
ka stb.
5. Ké rem a ká pol ná ban tar tóz ko dó mû -
vészven dé gei met, hogy le gye nek ud -
 va ria sak és köz vet le nek a lá to ga -
tók kal, de le gye nek óva to sak a be -
széd ben és […] mert pro vo ká ció le het.
6. „A csö ve zés el ke rü lé se vé gett”:
A ká pol ná ban a fe le lôs mû vé szen kí -
vül az ô köz  vet len hoz zá tar to zó ja,
jó barátja és más kiál lí tó vagy mû -
sort adó mû vé szek tar tóz kod hat nak
mint ven dé geim. Az eset leg rám hi -
vat ko zó sze mé lyek csak sa ját írá -
sos aján lá som mal fo gad ha tók be.
Min den ked ves ven dé gem érez ze jól
ma gát!
Ga lán tai György
Bu da pest, 1972. jú nius 7.

Ui.: Ké rem ven dé gei met, hogy él mé -
nyei ket, ta pasz ta la tai kat, vagy va -
la mit ír ja nak be ebbe a nap ló ba.
Ez zel azt sze ret ném, ha az ese mé -
nyek így is do ku men tál va len né nek.
Kö szö nöm.”

(Galántai György naplóbejegyzése)

Do ku men tum: Nap tár, 1972

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 8.

Do ku men tum: T/8/1972. 
 50. do k. 
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1972. jú nius 11–21. – K-358/72. cím -
mel meg nyí lik a zsû ri zett kiál lí tás. 
Az elsô rész kiál lí tó mû vé szei: Bá csay Pé ter,
Csuto ros Sán dor, Ha ris Lász ló, Ilyés István,
Kí gyós Sándor, Mol nár V. Jó zsef, Papp Oszkár,
Parrag Emil, Prut kay Péter, Sze ma dám György,
Feny ve si Tóth Ár pád. 

Be ve ze tôt mon dott: Me zei Ot tó.

Do ku men tum: meg hí vó
(két kü lön bö zô); pla kát; Ba -
la ton bogl ári Ká pol na Tárlat.
Ka ta ló gus Ró zsa T. End re
be ve ze tô ta nul má nyá val, 
14 db rep ro duk ció val, 1972;
Jegy zô könyv kép zô- és
ipar mû vé sze ti al ko tá sok el -
bí rá lá sá ról kiál lí tás cél já ra,
1972. V. 29., Jegy zô könyv a
tár lat bí rá la tá val kap cso la -
tos el vi ál lás fog la lás ról,
1972. V. 29., (K-358/72.
Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus)  48. dok.; 
A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus Ha tá ro za ta,
1972. V. 29., Ha tá ro zat-
kiegé szí tés II. 1972. V. 31.
(K/4a/1972.); A ba la ton -
bog lá ri ká pol na-tár la tok
zsû rijegy zô köny ve (a bí rá -
lat ra be nyúj tott mû vek lis tá -
ja), 1972 (K/4b/1972.); 
Napló, 1972. jú nius 11., 12.,
20.; Ga lán tai György le ve lei
Bar tha Évá nak, 1972. áp ri lis
28. (K/1/1972.), má jus 5.
(K/2/1972.)  44. dok.;
Orvos And rás le ve le 
Ga lán tai György nek, 1972.
má jus 6. (K/3/1972.)
Fo tó: H/72.06.11./1–17
Dia: d-G/72.06.11.a–r
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 75. o.

154. A K-358/72. kiállítás. A képen látható személyek: Orvos András és Szemadám György (középen), 
Fenyvesi Tóth Árpád és Mezei Ottó (jobbra), Galántai György (a karzaton)

153. A K-358/72. kiállítás: Kígyós Sándor, Haris László, Csutoros Sándor és Molnár V. József mûvei, 
jobb oldalon Mezei Ottó áll
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1972. jú nius 14. – Ga lán tai en ge délyt kér
a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû -
vé sze ti osz tály ve ze tô jé tôl a ju go szlá viai kép -
zô mû vé szek anya gá nak be mu ta tá sá ra. 

1972. jú nius 17. – A Ka lá ka együt tes 
kon cert je 

1972. jú nius 19. – Ga lán tai ér te sí ti a Lek -
to rá tus ve ze tô jét, hogy a ter ve zett, to váb bi
zsû ri kö te les kiál lí tá sok el ma rad nak. A Lek -
to rá tus a köz lést (június 21-i le ve lé ben) tu -
do má sul ve szi. 

1972. jú nius 20. – A Me gyei Mû ve lô dés -
ügyi Osz tály ról el lenôr zést tar ta nak a ká -
pol ná ban. A kiál lí tá son sze rep lô mun ká kat
a mé re tük alap ján mé rô sza lag gal el lenôr -
zik. Egy hiá nyos zsû ri jegy zô könyv alap ján
té ve sen úgy ta lál ják, hogy olyan mû vek is
sze re pel nek, ame lyek be mu ta tá sát a Lek to -
rá tus nem en ge dé lyez te. 

1972. jú nius 21. – Az elektromos mûvek
hi va ta lo san be kö ti a vil lanyt a ká pol ná ba
(et tôl kezd ve van vi lá gí tás és végre le het sé -
ges sé vá lik elekt ro mos esz kö zök, például
dia ve tí tô, mag ne to fon stb. hasz ná la ta is). 

1972. jú nius 22–jú li us 1. – K-358/72.
(má so dik rész) 
Bara nyay And rás, Csá ji Attila, Csutoros
Sándor, Er dé lyi Eta, Fóth Er nô, Ga lán tai
György, Ké ri Ádám, Lakner Lász ló, Or vos
András, Pa izs Lász ló, Swier kie wicz Ró bert,
Váli De zsô kiál lí tá sa

„[…] itt vol tak a So mogy Me gyei Ta -
nács Mûv. Osz tá lyá ról és le vet ték
Ha ris fo tóit, Mol nár fo tó ját, Csu to -
ros kis plasz ti ká ját, ci kiz tek a Ha -
tá ro zat miatt, saj tó per lesz be lô le,
legalábbis azt mond ták. Fe ne mó don
fel vol tak há bo rod va. Ki fo gá suk volt
a krip ta hasz ná la ta el len. Min dent
be akar tak zár ni, pe csé tel ni, rig -
liz ni, szö gel ni, re te szel ni, la ka tol -
ni, ke rí te ni, elás ni stb. Bal hék so -
ro za ta, áru sí tás, ka ta ló gus miatt.[…]
A hét va la me lyik nap ján is mét jön -
nek el lenôriz ni, hogy mi lyen ké pek
van nak kint. NA GYON VI GYáZZZ NI!
Csu to ros ló gó ját nem vet ték ész re.
Per selyt be vet ték (ala mizs na) el vit -
tek egy pár da rab ka ta ló gust.”
(Sza bó Ist ván nap ló be jegy zé se)

Do ku men tum: K/5/1972.;
MOL XIX-I-4-m
118.195/1972.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 17., 18.
Iro da lom:
–: Tár lat és pan to mim. Ma -
gyar If jú ság, 1972/31, 12. o.
(a kon cer tet té ve sen jú nius
24-i dátummal említi)

Do ku men tum: K/6–7/1972.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 20.; SML 2., 3. 
 51. do k.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 21.
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1972. jú nius 23. – A Me gyei Mû ve lô dés -
ügyi Osz tály há rom mun ka tár sa el lenôr zést
tart a ká pol ná ban: „nem te kin tet ték meg a
kiál lí tást, csak ke res ték a hi bát”. Is mé tel -
ten ki fo gá so kat emel nek a per sely és a krip   -
ta hasz ná la ta miatt. 

1972. jú nius 22. – A köz sé gi ta nács el nök, majd a já rá si párt bi zott ság kép vi se lô je is 
a ká pol ná ba lá to gat az új kiál lí tás ren de zé se köz ben. A ta nács el nök kel va ló be szél ge tés -
bôl ki de rül, hogy a Me gyei Mû ve lô dés ügyi Osz tály a köz ség re sze ret né há rí ta ni a ká -
pol na tár la tok stá tu sá val kap cso la tos ál lás fog la lást. Az el dön tés re vá ró kér dés: a ká pol -
nát kiál lí tá si he lyi ség ként vagy mû te rem ként ke zel jék. 

1972. jú nius 23. – A Já rá si Ügyész ség jó vá ha gyá sá val a Já rá si Rend ôr ka pi tány ság meg -
szün te ti a nyo mo zást az 1971 no vem be ré ben be je len tett be tö rés és ron gá lás ügyé ben.
Dön té sét az zal in do kol ja, hogy a már ko ráb ban megál la pí tot ta kon túl „a sér tett bér le ti
szer zô dé se a krip tá ra nem ér vé nyes”. 

Do ku men tum: lásd a jú nius 
11-nél fel so rol ta kat (a má -
so dik részben Csutoros ere -
de til eg nem szerepel), va la -
mint Nap ló, 1972. jú nius 26.
Fo tó: H/72.06.22/1–5;
H/72.06.25/1–13
Dia: d-G/72.06.22/1 a–k/5;
d-G/72.06.22/2 a–m/2; 
d-G/72.06.22/3 a–l
Iro da lom:
–: [Kar sai János pan to -
mim mû vész…]. [rö vid hír].
Nép sza va, 1972. jú nius 23.,
4. o.
–: Kiál lí tá sok. Élet és Iro da -
lom, 1972. jú nius 17., 2. o.
–: Tár lat és pan to mim. Ma -
gyar If jú ság, 1972/31, 12. o.
G. M. [Mol nár Ger gely]: Ba -
la ton bog lár: Fe sti val der
Avant gar de. Da ily News,
1972. jú lius 8., 6. o.
Mau rer, 1980, 75. o.

Do kumen tum: Napló, 1972. 
jú nius 22.; SML 3., 4. 
 49. dok.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 23. 

Do ku men tum: R/9/1972.
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156. Baranyay András: Részlet 157. Csutoros Sándor: Gömbornamentika I–II–III. 

155. Csáji At ti la (hát tal), Galántai György, Or vos And rás, Er dé lyi Eta és egy is me ret len (hát tal). A fa la kon Galántai György, 
Ké ri Ádám és Swierkiewicz Ró bert gra fi kái, a tér ben Csutoros Sán dor és Paizs Lász ló plasz ti kái lát ha tók



1972. jú nius 24. – Kar sai Já nos: „Az élet
bo nyo lult.!?” (pan to mim-e lôadá s)

1972. jú nius 24. – A köz sé gi ta nács el nö -
ke köz li a ba la ton bog lá ri mû ve lô dé si ház
igaz ga tó já val, hogy ma gán sze mély ren dez -
vé nyei hez hi va ta los en ge délyt nem le het
kiad ni.

1972. jú nius 25. – Som lyó György 
leg újabb ver seit ol vas sa fel

1972. jú nius 23. – A Já rá si Mû ve lô dés ügyi Osz tály tu do má sá ra jut, hogy 1972. jú nius
17-én a Ka lá ka együt tes en ge dély nél kül elôadást tar tott a ká pol ná ban. A mû ve lô dé si
ház igaz ga tó ja ké ri a köz sé gi ta nács el nö két „a Ga lán tai ve zet te cso port »Ká pol natár -
latok« cí men va ló mû kö dé sé nek hi va ta los visszaiga zo lá sá ra”, el len ke zô eset ben nem
en ge dé lye zi a to váb bi ren dez vé nye ket. 

„Itt jár tam, ké szí tet tem egy in ter- 
jút Ga lán ta i val. Fel há bo rod tam azon,
ahogy ve le tek pac káz nak. Ne hagyjá -
 tok ab ba! Én meg te szek, amit tudok. 
jú ni. 24. Gyôrffy Mik lós”

(Napló, 1972. június 24.)

Do ku men tum: SML 3.
 52. dok.

Do ku men tum: pla kát; Napló,
1972. jú nius 24.; Kar sai Já -
nos le ve le Ga lán tai György -
nek, d. n. (ML/6/1971.)
Iro da lom:
–: [Kar sai Sán dor pan to -
mim mû vész…]. [rö vid hír].
Nép sza va, 1972. jú nius 23.,
4. o.
–: Kiál lí tá sok. Ma gyar Hír -
lap, 1972. jú nius 23., 12. o.
–: Ká pol na tár lat. [rö vid
hír]. H. H. kró ni ká ja, Hét fôi
Hí rek, 1972. jú nius 26., o. n.
[4. o.]
–: Tár lat és pan to mim. Ma -
gyar If jú ság, 1972/31, 12. o.

Do ku men tum: SML Fo nyó di 
Já rá si Hi va tal Mû sza ki Osz -
tály Ira tai 6095–2/1973. 
 53. dok.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 25.; Ven dég könyv 5.
Fo tó: H/72.06.25/1–13.
Iro da lom:
–: [Kar sai Sán dor pan to -
mim mû vész…]. [rö vid hír].
Nép sza va, 1972. jú nius 23.,
4. o.
–: Kiál lí tá sok. Ma gyar Hír -
lap, 1972. jú nius 23., 12. o.
–: Tár lat és pan to mim. Ma -
gyar If jú ság, 1972/31, 12. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és iro -
da lom). 
AL 5, 1983. nyár, 67. o.
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159. A K-358/72. kiállítás (második rész) 160. Orvos András és Somlyó György

158. Somlyó György naplóbeírása



1972. jú nius 25–26. – Az MTV If jú sá gi
Osz tá lya a Té ka cí mû mû sor jú lius 6-i adá -
sá hoz fil met for gat a ká pol ná ban és a kör -
nyé kén. 

Ga lán tai a ká pol na ma gán te rü let té
nyilvá ní tá sát KÁPOLNA = MÛTEREM
felira  tú, 146 pél dá nyos szá mo zott „le -
vél mû” pos tá zá sá val hoz za az érin tet tek
tu do má sá ra
( 31–32. kép).

„26-án es te össze sí tés. [jú nius 11-e
óta] 266 beírás van a ven dég könyvben.
Ez azt je len ti, hogy kb. 500–600
lá to ga tó volt a ká pol ná ban.”
(Or vos And rás naplóbe jegy zé se)

1972. jú nius 26. – Ga lán tai a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû vé sze ti osz tály-
ve ze tô jé tôl is mé tel ten en ge délyt kér a ju go szlá viai Bosch+Bosch cso port anya gá nak
bemu ta tá sá ra. 

1972. jú nius 27. – A köz sé gi ta nács el nök egy munka  tár sá val a zsû ri jegy zô könyv
alapján is mét el lenôr zi a kiál lí tást. Ki fo gá saik ban új elem a kom fortnél kü li ség, 
a WC hiá nya és a po li ti kai jelleg.

1972. jú nius 27. – A köz sé gi ta nács el nök, a Mû ve lô dé si Ház igaz ga tó ja és a Já rá si
Mûve lô dés ügyi Osz tály ve ze tô je is is mé telt el lenôr zést tart a ká pol ná ban. Fel jegy zé sük
sze rint: „Rend, fe gye lem, kul tu rált ság jel le mez te a kiál lí tást. A krip tát rak tár nak
használ ják, ez a szer zô dô fe lek re tar to zik.”

1972. jú nius 28. – Be recz ky Lo ránd, az MSZMP KB kép zô mû vé sze ti 
re fe ren se meg láto gat ja a ká pol nát. Ki fo gá sol ja, hogy Ga lán tai nincs be je lent kez ve 
a bér le mé nyé be, va la mint köz li, hogy zárt kö rû mû so rok ren de zé sé hez is 
en ge délyt kell kér ni a Já rá si Mû ve lô dés ügyi Osz tály tól, a le zsû ri zett kiál lí tá sok hoz 
pe dig a köz sé gi ta nács el nök tôl. Meg jegy zi, hogy a ká pol nát egyéb ként ki sa já tí tás sal
bár mi kor el ve he tik. 

1972. jú lius 1. – Ga lán tai úgy lát ja, hogy „a hi va ta los szer vek kel va ló együtt mû kö dés
fá ból vas ka ri ka”. A nyár to váb bi ré szé re ter ve zett prog ra mok en ge dé lyez te té se 
az adott kö rül mé nyek kö zött szá má ra tel jes ség gel el kép zel he tet len nek tû nik, 
ezért úgy dönt, hogy a „Ká pol na Tár lat” el ne ve zést vég leg meg szün te ti és 
KÁ POL NA- MÛ TE REM- re vál toz tat ja. Et tôl kezd ve csak a ma gán te rü let re 
vo nat ko zó jog sza bá lyo kat te kin ti a kápol ná ra ér vé nyes nek. 

1972. jú lius 2. – Ga lán tai a kápolna mû te rem re vonatkozó el ha tá ro zá sát 
a köz sé gi ta nács el nö ké nek is be je len ti. 

1972. jú lius 6. – A Pé csi Vá ro si Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya 
a Ja nus Pan no nius Mú zeum mal kö zö sen le zsû ri zi a Pé csi Mû hely 
és Ha raszty Ist ván mun káit. Az er rôl szó ló jegy zé ket meg kül dik 
a So mogy me gyei mû ve lô dés ügyi osz tály nak. 

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 26. 

Do ku men tum: K/8/1972. 
 54. dok. 

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 27. 

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 28. (27.); SML 2., 3. 
 51. dok.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú nius 28. 
Irodalom: 
Markovits, 1990, 105. o.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 1.

Do ku men tum: T/12/1972.
 55. dok.

Do ku men tum: MOL XIX -I-4-m, 
118.393/1972.; K/10a,
b/1972.
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1972. jú lius 6–10. – A Pé csi Mû hely tag -
jai, ter ve zett kiál lí tá suk hoz kap cso ló -
dóan, táj kor rek ció kat ké szí te nek a ká -
pol na kör nye ze té ben

„A kiál lí tá si anya gok konk ré tan a ká pol na mi liô jé re ké -
szül tek. Elô ze te sen ter ve ket ké szí tet tünk, kö rül jár tuk, meg -
néz tük a hely színt, a te re pet. Ké sôbb eze ket más, egyéb
kiál lí tá so kon is sze re pel tet tük, ter mé sze te sen a föl vett fo -
tó anyag gal együtt. Hal lat la nul ér de kes volt, hogy ott, a ká -
pol ná ban egy részt a ko ráb bi kiál lí tá sok is meg vol tak, a
ga lé rián ré geb bi anya go kat is le he tett lát ni, ugyanak kor
pe dig mi ott a hely szí nen ké szí tet tük az úja kat, ál lan dóan
ala kí tot tuk a ter vek alap ján, te hát imp ro vi zál ni is kel lett,
de köz ben jöt tek már a kö vet ke zô mû vé szek.”

(In ter jú Kis má nyoky Ká rollyal, 1998, ké zi rat)

Do ku men tum: ka ta ló gus 
(1972. jú lius 8–au gusz tus 4.
dá tum mal); Napló, 1972. jú -
lius 6., 10.; Pin cze he lyi Sán -
dor le ve le Ga lán tai György -
nek, 1972. jú nius 2. 
(ML/7.b./1972.); a Pé csi
Mû hely kiál lí tá si anya ga 
a ba la ton bog lá ri Ká pol na
Mû te rem ben (zsû rijegy zô -
könyv), 1972. jú lius 6.
(K/10b/1972.)
(A szabadtéri munkák egész
nyáron a Temetôdombon
ma  radtak.)
A Pé csi Mû hely kiál lí tá sá val
kapcsolatos to váb bi do ku -
men tu mokat lásd az 1972.
jú lius 10–au gusz tus 3.
közötti kiállításnál
Fo tó: GJ/72.07.06–10/1–3
Dia: d-G/72.07.06.a–d
Iro da lom:
AL 5, 1983. nyár, 64–65. o.
Ak nai Ta más: A Pé csi
Mûhely. Ars lon ga so ro zat,
Je len kor Kiadó, Pécs, 1995,
22–23. o.
Film: In ter jú Kis má nyo ky
Ká rollyal. In: Vakáció I–II.,
1998.

168. Kismányoky Károly: Lebegés (tájkorrekció)

165. Pinczehelyi Sándor: Tájkorrekció-terv 166. Pinczehelyi Sándor: Kapcsolódás (tájkorrekció)

163. Ficzek Ferenc: Öt gömb (tájkorrekció-terv) 164. Tájkorrekció. Hátul Ficzek Ferenc, elôtérben Halász
Károly mûve

161. Halász Károly: Tájkorrekció-terv 162. Halász Károly: Tájkorrekció-terv

167. Kismányoky Károly: Lebegés (tájkorrekció-terv)

125



1972. jú lius 6–9. – „Di rekt hét” Pau er
Gyu la és Szent jó by Ta más szer ve zé sé ben
Részt ve vôk: Be ke Lász ló, Er dély Mik lós,
Gulyás Gyu la, Ha rasz ti Mik lós, Ha ris Lász ló,
Háy Ág nes, Hen cze Ta más, Laj tai Pé ter,
Legén dy Pé ter, Mol nár V. Jó zsef, Pau er Gyula,
Raj czi Mar git, Szent jó by Ta más, Tót End re

„Pau er Gyu la ba rá to mat – aki azok ban az évek ben fej -
lesz tet te ki pszeu do szob rá sza ti vagy pszeu do mû vé sze -
ti el mé le tét és gya kor la tát – meg hív ták a vil lá nyi kô bá -
nyá ba ki vi te lez ni egy mun ká ját. En gem nem hív tak meg,
de mégis oda men tem Gyu lá val, ahon nan az tán né hány
nap múl va elül döz tek. Mint ké sôbb meg tud tam, fô ként
azért, mert az a rém hír ter jedt el a pé csi hi va tal ban, hogy
ne kem ez csak ürügy ah hoz, hogy disszi dál jak Ju go szlá -
viá ba. Hát ez eszem ágá ban sem volt, mert tud tam, hogy
nem si ke rül het az ilyes mi: Min de ne set re en gem on nan
el za var tak, de még elôt te si ke rült Gyu lá val tisz táz nunk
azt, hogy Ba la ton bog lá ron a ká pol ná ban szer vez het nénk
egy mû ve le tet, amely nek azt a cí met ad tam, vagy ad tuk,
hogy »Di rekt hét«. Ez zel rög tön ki fe je zés re akar tuk jut -
tat ni azt, hogy nem egy köz ve tett vi szonyt ál lí tunk fel a
pub li kum és a mû kö zött, ha nem egy di rekt kap cso lat
kell, hogy kiala kul jon. Ez alatt azt ér tet tük, eb ben a kép -
rom bo ló gon dol ko dá si kör ben él ve, azt akar tuk, hogy a
mû ne el szi ge tel ve áll jon a pub li kum mal szem ben, és ne
egy kon temp la tív, vagyis köz ve tett vi szony jöj jön lét re,
ha nem min den, ami eb ben a ke ret ben van, szer ve sen
épül jön egy be. Így az tán rö vi den meg fo gal maz tuk az
alap esz mét, és író gép pel sok szo ro sí tot tuk, majd el küld -
tük azok nak, akik rôl úgy gon dol tuk, hogy va la mi lyen
mó don eb be a di rekt mû ve let be be tud nak lép ni.”

(In ter jú St. Auby Ta más sal, 1998)

Iro da lom:
Mau rer, 1980, 76. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és
iro da lom). AL 5, 1983. nyár,
67. o.
Zwickl And rás: A neoavant -
gárd je lent ke zé se – az Ipar -
terv, a Szü re non és Ba la ton -
bog lár. In: And rá si–Pa ta -
ki–Szücs–Zwickl, 1999,
179. o.
Film: In ter jú St. Auby 
Ta más sal. In: Vakáció I–II.,
1998.

Az egyes mû vek re vo nat ko -
zó to váb bi iro da lom: 
[Er dély Miklós] 
Mau rer, 1980, 76. o. (a né -
met pub li ká ció ban leegy -
sze rû sít ve csak rô zse kiál lí -
tás nak ne ve zi a mû vet)
Be ke Lász ló: Er dély Mik lós
mun kás sá ga. Kro no- lo gi kai
váz lat ké pek kel 1985-ig. In:
Er dély Mik lós kiál lí tá sa (ka -
ta ló gus), Óbu da Ga lé ria, Bu -
da pest, 1986, 11. o.
Acsay Ju dit: Ma gyar ma il -
art – avagy ke let ke zés tör -
té net le ve lek ben el be szél ve.
Vi lág, 1990. feb ruár 22.,
44–45. o.
Zwickl And rás: A neoavant -
gárd je lent ke zé se  – az Ipar -
terv, a Szü re non és Ba la ton -
bog lár. In: And rá si– Pa ta -
ki–Szücs–Zwickl, 1999,
180. o.

[Pau er Gyula] 
Szô ke, 1985, 14. o. 
(Füg ge lék)
Film: In ter jú Pau er Gyu lá val.
In: Vakáció I–II., 1998.

[Szent jó by Tamás] 
Be ke Lász ló: Ken taur.
Szent jó by Ta más „tan pá -
lyái”. Ma gyar Mû hely,
1978/54–55., 69. o.

Do ku men tum: Pau er Gyu la és 
Szent jó by Ta más ma ni fesz -
tu ma (a szö veg kö zöl ve:
Szô ke, 1985, 52. o.); Napló,
1972. jú lius 8., 10.; Türk Pé -
ter le ve le Ga lán tai György -
nek (ML/14/1972); Tót
End re le ve le Ga lán tai
György nek, 1972. má jus 18.
(ML/6/1972).
Film: ama tôr S/8-as fel vé tel
(Gu lyás Gyu la tu laj do na)
Fo tó:
GJ/72.07.06–09/1–15
Dia: 
d-G/72.07.06–09.em1–4;
d-G/72.07.06–09/1 a–m; 
d-G/72.07.06–09/2 a–j; 
d-G/72.07.06–09/3 a–b/2

Az egyes mû vek re vo nat ko -
zó to váb bi do ku men tum: 
Er dély Miklós: Rô zse: 
a tü ze lô anya gok pro le tár ja
(ere de ti felira tok); 
Tót End re le ve le Ga lán tai
György nek, 1972. má jus 18.
(ML/6/1972.) és táv ira ta

169. Pauer Gyula és Szentjóby Tamás felhívása a „Direkt hétre” és az „Avangard Fesztiválra”
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A kiál lí tá son be mu ta tás ra ke rült töb bek
kö zött:
• Pau er Gyu la: Szo bor (felirat több nyel ven,
posz ta men sen)

• Pau er Gyu la: Marx–Le nin ( 39–40. kép)

• Pau er Gyu la: Mo bil (Mo bilp ro jekt 1972)

„Üres posz ta men se ket ál lí tot tam ki. Az egyik […] egy 
mo bil volt, amely »fel kér te« a szem lé lôt, hogy kur jant -
son egyet, és ha kur jant, ak kor ének szót fog hal la ni, és
hogy ha még egyet kur jant, ak kor még to vább foly ta tó -
dik ez az ének hang. És hogy ha még egyet kur jant, ak -
kor el  fog ja éne kel ni ezt a dalt tel jes egé szé ben. Hát ott
egy foly tá ban ment a kur jan tás, én pe dig a kar za ton
elbúj tam, és on nan éne kel tem min dig, ahány szor kur -
jan tot tak. Én min dig éne kel tem. Ez a Le hul lott a rez gô
nyár fa cí mû nép dal volt, a vé ge vissza csa tolt az ele jére,
te hát egy ilyen kör ének lés volt. […] Le hul lott a rez gô
nyár fa arany szí nû le ve le, le hul lot ta a rez gô nyár fa arany -
szí nû le hul lot ta […] És így to vább.”

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

Do ku men tum: Pau er Gyu la 
leírá sa (P. Gy.: Mo bilp ro jekt
1972. Ba la ton bog lár, Bu da -
pest, 1973. III. 25., a szö veg
kö zöl ve: Szô ke, 1985, 55. o.);
Nap ló, 1972. jú lius 10.
Dia: d-G/72.07.06–09./1 g
Iro da lom: 
Szô ke, 1985, 14. o. (Füg ge -
lék), 54/B, 55. jelzettel 
Film: In ter jú Pau er Gyu lá val.
In: Vakáció I–II., 1998.

172. Pauer Gyula: Mobil

173. A „Direkt hét” kiállítási en te riôr je, a kö zép sô posz ta men sen 
Pauer Marx–Le nin mû ve

170–171. Pauer Gyula: Szobor

Felirat a posztamens oldalán:
„Megfigyelte már, hogy az ellenôrök formailag is 
hasonlítanak egymásra?– Pauer Gyula”
[ugyanez németül, oroszul, angolul]
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• Pau er Gyu la: Pszeu do rek lám (a II. Pszeudo
Ma ni fesz tum szö ve ge, Ve res Jú lia és Ha raszti
Mik lós elôadá sá ban, több nyel ven, a szü ne -
tek ben ko ra be li slá ge rek kel) 

Do ku men tum: A Pszeu do rek-
 lám ere de ti hang fel vé te le. 
A szö veg kö zöl ve: Schmuck
Hungary, March/April,
1973, o. n. (angolul); Szô ke,
1985, 49. o.; Papp, 1989,
236. o.
Dia: d-G/72.07.06–09.p
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174. Pauer Gyula pszeudó reklámjának hangfelvétele. 
(Balról jobbra: Kornis Mihály, Pauer Gyula, Veres Júlia, Haraszti Miklós)

PSZEUDO: ÁL! PSZEUDO: HAMIS! PSZEUDO: NEM VALÓDI!
PSZEUDO: VALÓDINAK LÁTSZÓ!
VÉGE A BIZONYTALANSÁGNAK!
ISMERKEDJEN A PSZEUDOVAL és töb bet nem jön za var ba mû velt em be rek
tár sa sá gá ban, mert a PSZEUDO a mo dern em ber lét for má ja, a biz tos
fellé pés tit ka!
ÖN ELKÉPZELHETETLEN PSZEUDO NÉLKÜL!
A PSZEUDO se gít sé gé vel szó ra koz va nyer het be pil lan tást ko runk
legmélyebb prob lé mái ba!
A PSZEUDO MÛVÉSZET-SZEMLÉLET!

Ne higgyen a MI NI MAL -ART- nak!
Biz tos le het-e ön ab ban, hogy min dig iga zi ele mek va ló sá gos
összeütközé sé bôl szár ma zó va ló di konf lik tust lát? A PSZEUDO ját szi
könnyed ség gel gyô zi meg Önt ar ról, hogy eb ben nem le het biz tos, mert
akár hi szi, akár nem, 
A PSZEUDO NEM ANNAK LÁTSZIK, AMI VALÓDI FORMÁJA!

Az OP–ART cég tôl se ve gyen! Raf i nált ká bí tó szergyár! 
HA ÖNT MANIPULÁLJÁK, MANIPULÁLJON VISSZA! Er re nyújt al kal mat Ön nek
a PSZEUDO azál tal, hogy még ön ma ga ma ni pu lált sá gát is le lep le zi. 
Prak ti kus, elô nyös! A KON CEPT -ART -ot is ma gá ba  fog lal ja, mert 
a KONCEPT-ART is le het PSZEUDO, és a PSZEUDO is le het KONCEPT, sôt 
a PSZEUDO PSZEUDO is le het, és a PSZEUDO-PSZEUDO is PSZEUDO, de még
a PSZEUDO-PSZEUDO-PSZEUDO is PSZEUDO.
NE TÉTOVÁZZON! HIGGYEN A PSZEUDONAK, MERT A PSZEUDO AZ ÖN BARÁTJA!

A PSZEUDO jó vol tá ból meg tud hat ja, hogy amit Ön nek mû vé szet ként elad -
nak, csak esz köz a min den ko ri ha ta lom gaz da sá gi és ideo ló giai ma ni pu -
lá ciói hoz. Le gyen Ön föld mû ves, mér nök, hi va tal nok vagy tech ni kus, él -
jen a tár sa da lom bár mely ré te gé ben, Ön nek a jö vô ben tud nia kell: 
A PSZEUDO-JELLEG A MÛALKOTÁS MANIPULÁLTSÁGÁT JELENTI!
A MANIPULÁLTSÁG A MÛVÉSZET ÁLTALÁNOS EG ZISZTENCIÁJÁT JELLEMZI! 
A MÛVÉSZET EGZISZ TEN CIÁLIS MANIPULÁLTSÁGA SZIMBÓLUMA AZ ÉLET
ÁLTALÁNOS MANIPULÁLTSÁGÁNAK!

En ged jen meg há rom kér dést, és Ön iga zat fog ad ni a PSZEU DO- nak:



• Pau er Gyu la: Agi tá ciós prog ram

• Szent jó by Ta más: Ki zá rás-gya kor lat, bün -
te tés me ge lô zô au to terá pia

„A bün te tés me ge lô zô au to te rá pia, ki zá rás-gya kor lat,
tu laj don kép pen egy olyan szi tuá ció volt, ami amúgy is
is me rôs a ka to li kus temp lo mok ban. Mintegy a gyón ta -
tó szék konst ruk ció ja ként ott ül tem a ká pol ná ban egy
szé ken, vö dör rel a fe je men és egy táb lá val a nya kam -
ban, ami re az volt fölír va, hogy »Ki zá rás-gya kor lat, bün -
te tés me ge lô zô au to te rá pia«. Ezenkí vül kér dé sek vol tak
felír va egy fal ra felakasz tott pa pí ron, húsz-egy né hány
kér dés, ame lyek re igen nel vagy nem mel már le he tett
vá la szol ni. Hogy a vá laszt meg kap ja a be lé pô pub li kum,
a kér dé se ket föl te het te ne kem, de az a mon dat is sze -
re pelt ott, hogy egyéb ként bár mely más kér dést is föl
le het ten ni. Te hát ak kor, ami kor be jött va la ki, kér dez -
he tett va la mit tô lem, aki már ott ép pen bün te tés alatt
áll tam, hi szen – ez egy kí nai szo kás – vö dör volt a fe -
je men, és táb la a nya kam ban. Te hát va la ki föl tet te ne -
kem a kér dést, ami re én igen nel vagy nem mel vá la szol -
tam. Na pi 8 órát ott ül tem, ami elég ko moly fi zi kai és
szel le mi erô fe szí tést kí vánt. Eb ben a mû ve let ben szá -
mom ra a leg fon to sabb az ál lam mal és az egy ház zal mint
ha tal mi szer ve ze tek kel va ló vi szony megál la pí tá sa volt.
A bün te té sem, amit én ma gam ra ki szab tam, az tu laj don -
kép pen az volt – vagyis a bün te tés me ge lô zô au to te rá -
pia –, hogy va la mi fé le bün te tés vár majd ezért a pusz -
ta mû ve le tért az ál lam, il let ve az egy ház ré szé rôl. Ezért
én ma gam már ele ve el vé gez tem ezt a bün te té si for mát,
le vé ve vál luk ról a ne héz felada tot. Ott már ele ve ön bün -
te té si szi tuá ció ban ül tem a vö dör rel a fe je men és köz -
ben na gyon fur csa tu dat ál la pot szin te ken kel lett át men -
nem, mert egy idô után az em ber nem tud ja, hogy éb ren 

van-e vagy al szik, vagy fél álom ban van. Ezek a kü lön -
bö zô tu dat ál la po tok, amit egyéb ként az al fa, bé ta stb.
tu dat ál la po tok kal jel le mez nek, ott fi zi kai lag átél he tô vé
vált, és az tán en nek a ta pasz ta la tait ké sôbb fel hasz nál -
tam egy cso mó más egyéb mû ve let nél.”

(In ter jú St. Auby Ta más sal, 1998)

„In ten zív kur zust, egy úgy ne ve zett agi tá ciós prog ra mot
tar tot tam a kö zön ség nek. Ez úgy né zett ki, hogy le tet -
tem egy szé ket a fal hoz, és a szék kel szem be ál lít va el -
he lyez tem to váb bi négy-öt szé ket. A ká pol ná ba be té rô -
ket leül tet tem oda, és ve lük szem ben elkezd tem ma gya -
ráz ni a mû ve ket. Pró bál tam pro pa gan dát csi nál ni a kiál -
lí tott mû vek nek és a mû vé szek nek. Tör té ne te sen egy
ilyen al ka lom mal beült oda egy hi va tal nok is, nejloning -
ben, szür ke nad rág ban. Nem vet tük ész re, hogy egy szür -
ke Vol gá val vagy Po be dá val, vagy va la mi ilyes mi vel jött
el. Lé nyeg az, hogy leült oda, és vé gig hall gat ta a szö ve -
ge met. Va la mennyiünk ben meg volt az a faj ta len dü let,
hogy egy ki csit pro vo kál juk azt a be gör csö sö dött, be to -
ko so dott gon dol ko dás mó dot. És a pro vo ká ciót sok fé le -
kép pen vé ghez le he tett vin ni…”

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

Do ku men tum: ere de ti szö veg 
+ táb la, (a szö veg kö zöl ve:
Kör ner, 1974, 111. o., an go -
lul; Mau rer 1980, 48–49. o.,
né me tül; AL 5, 1983. nyár,
13. o.; Papp, 1989,
266–267. o.; Re cze tár 1998,
179. o., ma gyar és né met
nyel ven; Kör ner, 1994, 8–9.
o.; Nap ló, 1972. július 10.
Film: S8-as ama tôrfilm,
1972–1973 (Gu lyás Gyu la
tu laj do na), fel hasz nál va: In:
Va ká ció I–II., 1998.
Fo tó: GJ/72.07.06–09/7–8
négy db szí nes na gyí tás
Kör ner Éva diái ról (le tét,
Art pool)
Dia: d-G/72.07.06–09/1 e-f/3;
d-G/72.07.06–09/3 a, a/1
Iro da lom:
Be ke Lász ló: Ken taur.
Szent jó by Ta más „tan pá -
lyái”. Ma gyar Mû hely,
1978/54–55, 71–72. o.
Be ke, 1980, 21. o.
Be ke Lász ló: A per for man ce
és Ha jas Ti bor. Moz gó Vi -
lág, 1980/10, 101. o.
Zwickl And rás: A neoavant -
gárd je lent ke zé se – az Ipar -
terv, a Szü re non és Ba la ton -
bog lár. In: And rá si–Pa ta ki–
Szücs–Zwickl, 1999, 180. o.
Hock, 2000, 23., 25. o.
Film: In ter jú St. Auby Ta más -
 sal. In: Vakáció I–II., 1998.
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A MÛALKOTÁS, AMELY MANIPULÁLT, MÛALKOTÁS-E MÉG?
A MÛVÉSZET, AMELY HAZUG MÛVEKET TEREMT, MÛVÉSZET-E MÉG?
AZ ÉLET, AMELY NEM TEREMT MÛVÉSZETET, MILYEN ÉLET?
Ne töp reng jen! A PSZEUDO el vég zi ön he lyett!
A MÛALKOTÁS, AMELY MANIPULÁLT, IGENIS MÛALKOTÁS, HA BEVALLJA, HOGY
PSZEUDO! 
A MÛVÉSZET, AMELY MANIPULÁLT MÛVEKET TEREMT, IGENIS MÛVÉSZET, HA
BEVALLJA, HOGY PSZEUDO! 
AZ ÉLET, AMELY PSZEUDOMÛVÉSZETET TEREMT, MÉG MEGMENTHETÔ!

Pszeu do je len sé geit min den ked den de di ká lom: 
Pau er Gyu la 1972. má jus
(1972-ben köz zé tett II. ma ni fesz tum)

175. Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat, büntetés megelôzô
autoterápia
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KIZÁRÁS-GYAKORLAT
BÜNTETÉSMEGELÔZÔ AUTOTERÁPIA.
AZ ÖNÍTÉLTTÔL KÉRDEZHET BÁRKI BÁR  MIT és
II.
KÉRDEZHETI A KÖVETKEZÔKET:
– MINDEN EMBERI ÉLETTERV IMMO RÁ LIS, AMELY SAJÁT ÉLETTERVÉBÔL AKÁR
EGYETLEN MÁS EMBERT IS KIZÁR?
– AZ AZ EMBER, AKI NEM TELJESEN SZABAD, A MÁSIKKAL ALKOTHAT 
KÖ ZÖS SÉGET?
– A KULTÚRA VALÓDI FELADATA AZ, HOGY TUDATOSÍTSA: SORSUNK EGY 
A TÖRTÉNELEMMEL?
– AZ A LEGFONTOSABB, HOGY FEL FE DEZZÜK ÉS REALIZÁLJUK AZT, AMIRE 
AZ ÉLETNEK SZÜKSÉGE VAN?
– AKI AZ ELVISELHETETLENT ELVI SE LI, AZ NEM TUD AZ ÉLETRÔL? – NEM
TUD ARRÓL AZ EGY MÁS RA UTALTSÁGRÓL, AMIRÔL AZ ÉLET TUD: – NÉLKÜLÜNK
ELVISELHETETLEN ÖNMAGA, NÉLKÜLÜNK MINDEN REMÉNYTELEN?
– A JELEN BLOKÁDJÁT CSAK AZ ÚJ MA GATARTÁS TÖRHETI ÁT?
– A JÖVÔ JELENÍTÉSE: AZ ÉLETÜNK FEL GYORSÍTÁSA?
– AZÉRT, MERT A TÖRTÉNELMI IDÔ NEM AZ INDIVIDUUMRA VONATKOZIK,
HANEM AZ EGÉSZRE, TESZ ÖN KÍ SÉR LETET ARRA, HOGY EGY IDÔBEN ÉLJE ÁT 
A JELEN TÉNYEIT ÉS EL HA GYA TOTT SÁGÁT A JÖVÔBEN?
– MINDEZ ARRA VALÓ, HOGY MEG NYIL VÁ NULJON A M Á S S Á G, S ÍGY A PO -
 TEN CIÁLIS M Á S T AKTIVIZÁLJA?
– AMI MEGVÁLTOZTATHATÓ, AZ EGY ÚTTAL BEFEJEZETLEN? AMI BEFEJE ZET -
LEN, AZ MEGVÁLTOZTATANDÓ? A NEM VÁLTOZÁS: SZENVEDÉS? A BEFEJE ZET LEN -
SÉG: SZENVEDÉS?
– REMÉLI ÖN, HOGY AZ EGYMÁS RA UTALTSÁGOT TUDATOSÍTJA AZ EGYMÁS NAK
KISZOLGÁLTATOTTSÁG FELMUTATÁ SÁ VAL?
– TETTÉBEN A BÜNTETÉS?
– BÜNTETÉSÉBEN A TETT?
– BÛN A TETT?
– BÛN A BÜNTETÉS?
– TETT A BÛN?
– TETT A BÜNTETÉS?
– MI A BÛN?
– AZ A TETT A BÛN, AMI SZENVEDÉST OKOZ? AZ A TETT A BÛN, AMI NEM
VÁL TOZTAT?
– VOLTAKÉPPEN LEHET TETTNEK NE VEZNI AZT, AMI NEM VÁLTOZTAT, 
AMI NEM A SZENVEDÉS CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYUL?
– AZÉRT BÜNTETI MEG MAGÁT, MERT AZ ÖNBÜNTETÉSSEL AZ ÖNBÜNTETÉS
BÜNTETÉSÉT MAGÁRA VÁLLALVA A BÜN TE TÔT A TETTEL-FEL-NEM-ÉRÔ 
BÜN TE TÉS, AZAZ A BÛN ALÓL MENTESÍTI?
– KISZOLGÁLTATVA ÉRZI MAGÁT, KÜ LÖ NÖSEN AZÉRT, MERT NEM LÁTHATJA
KIVEL BESZÉL?
1969–72
(A falra tûzött papíron olvasható szöveg)

176. Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat, büntetésmegelôzô autoterápia 177. Szentjóby Tamás: Tûzvész makett (prevenció)



• Er dély Mik lós: Rô zse: a tü ze lô anya gok 
pro le tár ja

1972. jú lius 6. – A Tv Té ka címû mû so -
rában le ve tí tik a jú nius 25–26-án a ká pol -
ná ban és kör nyé kén for ga tott fil met.

1972. jú lius 7. – A ba la ton bog lá ri ta ná cson
nem en ge dé lye zik, hogy Ga lán tai saját ká -
pol na-mû ter mé be ideig le nes jel leg gel be je -
lent kez zen.

1972. jú lius 7. – Éj sza ka ci vil rend ôrök jár -
ôröz nek a ká pol na kö rül, zak lat ják és iga -
zol tatják az ott-tartóz ko dó kat.

Dokumentum: Napló, 1972. 
június 25. (26.)

Do ku men tum: T/14/1972.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 7.
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178. Erdély Miklós Rôzse: a tüzelôanyagok proletárja címû mûvét installálja 

179. Erdély Miklós mûvének megmaradt eredeti feliratai



További mûvek a „Direkt hét” kiállí tá -
sok ról: 
• Le gén dy Pé ter: Fel leb be zé si ûr lap és ûr lap -

ki töl té si akció (az ak ciót Le gén dy 1972.
augusz tus 26–27-én, a cseh–szlo vák–ma gyar
mû vé szek ta lál ko zó ján is megis mételte)

Do ku men tum: do ku men tá ció 
(az ûr la pok ból összeál lí tott
könyv mun ka); Napló, 1972.
au gusz tus 27.
Iro da lom:
Dé kei, 1992, 40., 42. o.
Kör ner Éva: Az ab szurd
mint kon cep ció. Je le ne tek a
ma gyar kon cept art tör té -
ne té bôl. II. rész: Bal kon,
1993/2, 11. o.
Kor nis Mi hály: Ci vil sé gem a
pá lyán. Be szé lô, 1998/10,
108–109. o.
Hock, 2000, 25. o.
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180. Egy látogató a Fellebbezési ûrlapot tölti ki, 
a posztamensen Legéndy Péter: Szilvásgombóc

182. Legéndy Péter kitöltött Fellebbezési ûrlapja

A Fel leb be zé si ûr la pot ki töl töt ték még töb bek kö zött: 
Bá lint Ist ván, Beke Lász ló, Eörsi Já nos, Er dély Mik lós, Fenyvesi Tóth Ár pád, Ha lász Pé ter, 
Ha vas Luj za, Háy Ág nes, Ker tész (Kornis) Mi hály, Kon dor Ka ta lin, Körner Éva, Laj tai Pé ter, 
Ve re bes Tibor, Ve res Jú lia 

181. Legéndy Péter: Szilvásgombóc

Szöveg a posztamensen:
„Biztonságunk egyik fokmérôje a gombóc.  Az ízléses, 
jól megformált gombóc embertársaink és önmagunk
megbecsülését jelenti. Megfigyelhettük, hogy friss, jól
megformált gombócot szívesebben eszünk, jobb,
magabiztosabb az étvágyunk, örülünk a szép kövér
gombócnak. De nem csak jó értelemben vett falánkság,
hanem annak az ösztönnek a megnyilvánulása, hogy
szeretünk másokban jó benyomást kelteni.”



• Tót End re táv ira ta és le ve le

• Be ke Lász ló: Vé let len nap ló

„[...] 1972 óta fog lal ko zom szisz te -
ma ti ku san a koin ci den ciá val, a kö -
vet ke zô eset ha tá sá ra: 
Egy nyá ri va sár nap ba rá tom mal autó -
út ra in dul tunk a Bu da pest tôl mint -
egy 130 km-re lé vô Ba la ton bog lár -
ra. Ba rá tom fia már reg gel 5 óra kor
elin dult ke rék pár ral – mi, hosszas
kés le ke dés után, csak 10 óra tájban. 
Kb. 90 km-re Bu da pest tôl, ahol az
au tó sztrá da ke resz te zi a pár hu za mos
mel lék utat, az au tó ból meg pil lan -
tot tuk ba rá tom fiát, aki ép pen elôt -
tünk ha ladt át az au tó utat ke resz -
te zô via duk ton. 
Et tôl kezd ve min den ál ta lam ta pasz -
talt vé let len egy beesést pon to san
le je gyez tem egy ún. »Vé let len nap ló -
ban«. Az ese tek do ku men tál ha tó sá guk
fo kát te kint ve ter mé sze te sen el té -
rôek – né hány ál ta lá no sít ha tó vo -
ná suk azon ban így is ki raj zo ló dik.
Kü lön bö zô tí pu sok fi gyel he tôk meg
(ta lál ko zá sok, el ve szett tár gyak
meg ta lá lá sa, vé let len te le fon kap -
cso lá sok, meg me ne kü lé sek, vá rat lan
prob lé ma megol dá sok, ol vas mány él mény
és va ló ság egy beesé se, vé let len lán -
co la tok stb.; az ese tek ér té kel he -
tôek va ló szí nû sé gük szem pont já ból,
ked ve zô vagy sze ren csét len ki me ne -
te lük sze rint stb.).”
(Be ke Lász ló, ké zi rat, d. n.)

184. Beke László: Véletlennapló

183. „Azért táviratozom nektek, mert ti ott vagytok, én meg itt vagyok – Tót Endre”
„Ha ezt elolvasod, szeretni foglak. Tót Endre”
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1972. jú lius 8. – A Di rekt hét ke re té ben
a Bu da pes ten be til tott avant gárd fesz ti -
vál részt ve vôi nek elôadá sai, akciók, ese -
mé nyek 
Részt ve vôk: Ada mis Bé la, Be ke Lász ló, Bó dy Gá -
bor, Er dély Mik lós, Gu lyás Gyu la, Ha lász Pé -
ter, Háy Ág nes, Hen cze Ta más, Laj tai Pé ter, Le -
géndy Pé ter, Mé hes Lász ló, Pau er Gyu la, Szent -
jó by Tamás

• Be ke Lász ló: Ut ca kö vek, sír kö vek
„Hir det tem egy nagy ak ciót Ut ca kö vek és sír kö vek cím -
mel, amely nek töb bek kö zött az ép pen ese dé kes már -
cius 15-i tün te té sek, Gaz dag Gyu la film je, ‘68 Pá ri zsa
ad ták az ak tua li tá sát. Eb bôl az al ka lom ból ren ge teg em -
ber csi nált koc ka kö ve ket, Kor niss De zsô, Gu lyás Gyu la,
Er dély Mik lós és so kan má sok. Me gint má sok sír kö veket
ké szí tet tek, és vol tak olya nok, akik ezt kom bi nál ták.
Éle tem leg jobb elôadá sa volt, kb. 20 per cen át tar tott,
az tán Pau er Gyu la le rúg ta vé let len a dia ve tí tôt, zár la tot
ka pott a gép, és so ha sen ki nem tud ta meg, hogy mi volt
a foly ta tá sa en nek az elôadás nak, de én ezt na gyon fon -
tos nak tar tottam.”

(In ter jú Be ke Lász ló val, 1998)

„Dél után fil me ket vág tunk össze a
sza bad ban, és le ve tí tet tük ôket fo -
lya ma to san, ahogy el ké szül tek. Be -
mu tat tunk egy Bak sa- So ós em lék fil -
met + pa ra dig ma ti kus szer ke ze tek
címû mon tázst. Meg ta nul tam a kes -
keny ve tí tô hasz ná la tát.”
(Bó dy Gá bor naplóbe jegy zé se, 1972. jú lius 8.)

Az ese mé nyek re vo nat ko zó 
ál ta lá nos do ku men tu mo kat
és iro dal mat lásd a Di rekt
hét nél ( 1972. jú lius 6–9.)
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„Az »Avant gard fesz ti vál« nem na gyon 
jól si ke rült, rossz szer ve zés és
tech ni kai ne héz sé gek miatt. Be ke La -
ci [a] Sír kö vek és ut ca kö vek dia-
összeál lí tást ve tí tet te, ami bôl csak
a sír kö ve ket ve tí tet te le, mi vel a
pót kör te (égô) is kiégett a ve tí tô -
jé bôl az »ut ca kö vek« kö ze pén. Háy Ági
»Gyur ma« címû film je ment 16-oson és
Bó dy Gá bor Pa ra dig ma ti kus szer ke ze -
tek [cí mû] ta nul má nyát + [más kéz -
írással] rö vid snit tek bôl a hely szí -
nen össze vá gott fil me ket ké szí tet -
tünk, majd fo lya ma to san ve tí tet tük
ôket. Al ko tócso por tunk a ke reszt
alatt a sza bad ban ren dez te be vá gó -
szo bá ját (Er dély, Háy, Bó dy, Ada mis).
[Az eredeti kéz írással folytatva] 
Kb. 100 em ber volt je len fô leg Bp-rôl.
Tót End re kül dött egy táv ira tot, a
kiál lí tott mun ká kat Szent jó by, Háy
Ági, Pau er, Le gén dy, Raj czi, Laj tai
Pé ter, Er dély Mik lós, Ha rasz ti Mik -
lós, Hen cze Ta más, Mol nár V. Jós ka-
Ha ris (fo tó) [ké szí tet ték].
Ak ciók: Szent jó by Ta más Ki zá rás-
gya kor lat – Bün te tés me ge lô zô au to -
te rá pia cí mû táb la a nya ká ban, szé -
ken ült vö dör rel a fe jén, és a lá -
to ga tók kér dé sei re vá la szolt.
Pau er Gyu la: 1. Pszeu do- rek lám mag -
nó ról. 2. Mo bil: »Kur jant son egyet
és ének han got hall, kur jant son ket -
tôt, né gyet… nyol cat« (a né zô részt
vesz a mû ben, ré sze a mû nek) 3 na -
pon ke resz tül.
Gu lyás Gyu la 8-án du. 5-kor ke -
reszt be tett láb bal leült a ká pol -
na kö ze pé tôl egy mé ter re az aj tó fe -
lé, és fél mez te len tes tét te le csíp -
tet te szí nes mû anyag csi pe szek kel,
amit fo tóz tak és fil mez tek.
Mé hes La ci ko pa szon, nagy sza kál -
lal sé tál va el fo gyasz tott egy sült
csir kecom bot a ká pol na kör nye ze té -
ben (ke nyér nél kül).
Ha lász Pé ter ült az aj tó elôtt, a
lá to ga tók ci pô jét pu col ta, és éne -
kelt (ki ta lált szö ve gû és dal la mú
rög tön zött da lo kat).
Er dély Mik lós és Ada mis Bé la egy
te kercs fil met az úton vé gig fek te -
tett a ká pol na aj tó tól kezd ve és
ott hagy ták.
Bó dy Gá bor mô bi u szo kat csi nált, Er -
dély is ho zott ma gá val [fil me ket],
amik le ve tí tés re ke rül tek.
Kiál lí tott ob jek tek:
Pau er: Mo bil szo bor
Szent jó by: Tûz vész ma kett
Le gén dy: Gom bóc
Er dély: Rô zse: a tü ze lô anya gok pro -
le tár ja”
(Galántai György naplóbejegyzése, 1972. július 10.)

185. Erdély Miklós



• Gu lyás Gyu la: Bo dy tra ces (Test nyo mok) „Ki pró bál tam, hogy mi van ak kor, ha egy bo dy art jel le -
gû do log gal sze re pe lek. Kí ván csi vol tam ar ra, hogy med -
dig tud az em be ri test egy vég sô tû ré si ha tá rig el men -
ni, és mit je lent az, hogy fáj da lom. Gyu ri nak ren ge teg
csi pe sze volt a ká pol ná ban, és ak kor ar ra gon dol tam,
hogy leülök, mint egy fa kír, és a csi pe sze ket rá te szem
ma gam ra, ami ben a töb biek is se gí tet tek. És ak kor leül -
tem, és te le rak ták csi pesszel a tes te met. Egy idô után
ki fe szül az em ber bô re és to vább már nem tu dod be csi -
pe szel ni. Egy egész na pot ott vé gigül tem ezek kel a csi -
pe szek kel, amik dár da ként áll tak ki be lô lem. Meg mon -
dom ôszin tén, elég gé fur csa volt, mert egy me di tá ciós
ál  la pot ba ke rül tem. Tu laj don kép pen ma gam vol tam, a
csi pe szek kel együtt, ami tel je sen rö he jes, és ha vissza -
gon do lok, az egész egy gye re kes, já té kos do log. De ami -
kor ben ne vol tam, ak kor be lül rôl ki fe lé néz ve ér de kes
volt a vi lág szá mom ra. Egé szen fur csa volt az is, hogy
bi zo nyos ese tek ben az em ber mi lyen fe gyel me zett tud
len ni. Ta lán er re volt ez jó ak kor. Egy ked ves lá to ga tó
ké szí tett is er rôl egy nyolcmil li mé te res fil met, így hát
ez meg is van örö kít ve. Ami kor es te, egy jó más fél óra
múl va be zárt a ká pol na, ak kor le szed tem a csi pe sze ket
ma gam ról, és te le volt a tes tem ap ró négy ze tek kel,
vagyis úgy né zett ki, mint ha bé lyeg gel let tem vol na te -
le ra gaszt va. A be csi pe szelt he lye ken a vér ke rin gés nem
mû kö dött, és utá na li la fol tok ke let kez tek. Te hát
visszaiga zol tam a szob rá sza tom hoz, a mi ni mal art fe lé.”

(In ter jú Gyu lyás Gyu lá val, 1998)

Do ku men tum: ka ta ló gus: 
„Bo dy tra ces 1972. jú niu sá -
ban B. Bog lá ron rea li zál va.
Gu lyás Gy.” (3 db fo tó val);
Napló, 1972. jú lius 10. 
Film: S8-as ama tôr fel vé tel,
1972–1973 (Gu lyás Gyu la
tu laj do na), fel hasz nál va:
Vakáció I–II., 1998.
Dia: d-G/72.07.06–09.h–i
Iro da lom:
Hock, 2000, 24–25. o.
Film: In ter jú Gyu lyás Gyu lá -
val. In: Vakáció I–II., 1998.

188. Erdély Miklós, ismeretlen, Adamis Béla (háttal)

187. Erdély Miklós és Bódy Gábor

186. Bódy Gábor

189. Egy fiatal lány Erdély Miklós és Adamis Béla
filmtekercsét nézi

190–191. Gulyás Gyula: Body traces (Testnyomok) akció 
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1972. jú lius 10–au gusz tus 3. – A Pé csi
Mû hely (Fi czek Fe renc, Ha lász Ká roly,
Kismányoky Ká roly, Lan tos Ferenc,
Pincze he lyi Sán dor, Szíj ár tó Kál mán,
Ná dor Kata lin) és Ha raszty Ist ván ki ne -
ti kus szob rai nak kiál lí tása

1972. jú lius 15–16. – Ga lán tai György
Út jel-ak ció ja
A ká pol na tor nyá ra út je let fest, ame lyet a kiál -
lí tá sok hoz vezetô, a Te me tô domb ra vivô utak
men tén is megis mé tel

( 34. kép).

Do ku men tum: ka ta ló gus 
(1972. jú lius 8–au gusz tus 4.
dá tum mal); Napló, 1972. jú -
lius 10., 14., 17., 21., 22.,
25.; Ga lán tai György le ve le
Pin cze he lyi Sán dor nak,
1972. áp ri lis 24.
(ML/1/1972.), má jus 11.
(ML/4/1972.); Pin cze he lyi
Sán dor le ve le Ga lán tai
György nek, 1972. má jus 29.
(ML/7a/1972.), jú nius 2.
(ML/7b/1972.), jú nius 20.
(ML/11/1972.); Or vos And -
rás le ve le Ga lán tai György -
nek, 1972., d. n. (jú nius?)
(ML/15/1972.); Ga lán tai
György le ve le Ha raszty Ist -
ván nak, 1972. jú lius 4.,
(ML/18a/1972.); Ha raszty
Ist ván le ve le Ga lán tai
György nek, 1972. au gusz tus
22., (ML/27/1972.); Ak nai
Ta más le ve le Ga lán tai
György nek, (K/10a/1972.)
és a Pé csi Mû hely kiál lí tá si
anya ga a ba la ton bog lá ri Ká -
pol na Mû te rem ben (zsû ri-
jegy zô könyv), 1972. jú lius
6. (K/10b/1972.); Fi czek
Fe renc le ve le Ga lán tai
György nek, 1972. jú lius 11.
(ML/20/1972.); Hol ló si Ist -
ván né e.a. fel jegy zé se,
1972. jú lius 26. (MOL 
XIX -I-4-m, 118. 393/1972. 
 59. dok.); Or mos Ti bor
le ve le Gá dor End ré nek,
1972. jú lius 28. (MOL 
XIX -I-4-m, 118.393/1972. 
 60. dok.)
Dia: d-G/72.07.10a–p; 
d-G/72.07.10/2a; 
d-G/72.07.10/3b–g

Iro da lom:
Mau rer, 1980, 76.o.
Kör ner Éva: Az ab szurd
mint kon cep ció. Je le ne tek 
a ma gyar kon cept art tör té -
ne té bôl. II. rész: Bal kon,
1993/2, 12–13. o. 
(Ha raszty ról)
Ak nai Ta más: A Pé csi Mû -
hely. Je len kor Kiadó, Pécs,
1995, 22–23. o.

Do ku men tum: Napló, jú lius 
17., jú lius 21.
Fo tó: BI/72.07.21/1;
G/72.07.30/7, 21
[BB/72/3]; GZ/72.07.21/1;
H/72.06.22/1;
H/72.08.06/2, 14–15, 17
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196. Haraszty István: Lelkiismeret-vizsgáló 

195. Haraszty István: Mint a madár
(konceptuális objektum)

A mûhöz mellékelt felirat: 
„A madár helyzetét, mozgását a zárt léttérben megfigyelés
alatt tartja az elektromos rendszer. Lépéseit a kalitkában a
számok jelzik, ellenôrzik. Mikor a piros-fekete pihenô-rúdra
ül a madár, a kalitka ajtaja megnyílik. Ha megközelíti, a
mágneses tér megszûnik, és az ajtó ismét bezárul”

193. Haraszty István: Fényoszlop

192. A Pécsi Mûhely és Haraszty István kiállítása. Hátul
Haraszty mobiljai, a falon: Lantos Ferenc, Kismányoky
Károly, Szíjártó Kálmán és Halász Károly munkái

194. A Pécsi Mûhely és Haraszty István kiállítása (elöl
Galántai guggolva nézi Haraszty Gomb címû mobiljának
mûködését) 



1972. jú lius 16–17. – Az MTV If jú sá gi
Osz tá lya Ka lá ka cím mel fil met for gat a
ká pol ná ban

1972. jú lius 18. – A Já rá si Ta nács Nép mû -
ve lé si osz tály ve ze tô je a jegy zék alap ján el -
lenôr zi a Pé csi Mû hely kiál lí tá si anya gát. 

1972. jú lius 20. – Ha raszty Ist ván dia -
ve tí té ses elôadást tart az avant gárd kiál -
lí tá sok ról és sa ját mo bil jai ról

1972. jú lius 20. – Ga lán tai Csá ji At ti lá ra
hi vat koz va ké ri Kas sák La jos nét, hogy a ter -
ve zett, In me mo ri am Kas sák cí mû kiál lí tás
anya gát bo csás sa ren del ke zé sük re. 

1972. jú lius 21. – A köz sé gi ta nács el nö ke
rész le tes je len tést küld a Me gyei Mû ve lô -
dé si Osz tály nak a ká pol na-mû te rem te vé -
keny sé gé rôl. Is mé tel ten tá jé koz ta tást kér a
felsôbb szervektôl kiál lí tá sok ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok ról. 

1972. jú lius 27. – Kas sák La jos né, ko ráb -
bi ígé re té vel el len tét ben, le mond ja az au -
gusz tus  ra ter ve zett In me mo ri am Kas sák
címû kiál lí tást. 

1972. jú lius 27. – Es te Ga lán tai György
dia ve tí té se a ko ráb bi kiál lí tá sok ról

1972. jú lius 18. – A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium Kép zô mû vé sze ti osz tály ve ze tô je
Galán tai  jú nius 26-i le ve lé re vá la szul köz li, hogy a nem zet kö zi kiál lí tá si te vé keny ség
szer ve zé se és koor di ná lá sa „az ez zel meg bí zott ál la mi szer vek felada ta”, így a sza bad kai 
mû vész cso port ma gán kez de mé nye zé sû be mu ta tá sá hoz a mi nisz té rium nem já rul hozzá.

1972. jú lius 21. – Fo nyó don a he lyi rajz pe da gó gu sok kiál lí tá sá nak zsû ri zé sén a me gyei
mû ve lô dé si fô elôadó fel hív ja a Lek to rá tus te rü le ti elôadó já nak fi gyel mét a bog lá ri
kápol na-mû te rem ak tuá lis kiál lí tá sá ra, amit ezután kö zö sen meg te kin te nek.

1972. jú lius 26. – A Lek to rá tus te rü le ti elôadó ja  jú lius 21-i lá to ga tá sa alap ján elma -
rasz ta ló fel jegy zést ké szít a Pé csi Mû hely és Ha raszty Ist ván kiál lí tá sá ról. 

a film for ga tás alat ti áram -
szol gál ta tás sal kap cso la tos
do ku men tu mok 
(K/13.a, b, c/1972.)
Fo tó: G/72.07.16–17/2–4,
6–10, 15 [BB/72/3]
Dia: d-G/72.07.16–17a–c

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 18.

Do ku men tum: K/12/1972. 
 56. dok.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 21.

Do ku men tum: 
ML/23a/1972.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 21.

Do ku men tum: SML 4., 
 57. dok.; SML 3. 
 58. dok.

Do ku men tum: MOL XIX -I-4-m, 
118.393/1972.  59. do k.

Do ku men tum: 
ML/23b/1972.; a le mon dás
fel te he tô oká ról lásd még:
MOL XIX-I-4-m
118.393/1972.  60. do k.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 27.
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Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 16–17.; In gat lan bér le -
ti szer zô dés az MTV és Ga -
lán tai György kö zött 1972.
jú lius 14. (K/12a/1972.);
Ga ra guly Ist ván gyár tás ve -
ze tô kí sé rô le ve le
(K/12.b/1972.);



1972. jú lius 27–28. – Ha raszty Ist ván
„Ma Ön nyit ja meg a kiál lí tást!” és 
Ga lán tai György „fe le lôs ség vál la lási ak -
ció ja” a lá to ga tók kal 

„Az ak ció el sô vál to za tá ban a sza lag WC pa pír ból vá -
gott csík volt és el le he tett vág ni, vagyis azt gon dol tam,
hogy min den ki a sa ját fe le lôs sé gé re nyis sa meg a kiál -
lí tást, ne csak a mû vé szek le gye nek fe le lô sek min de -
nért, ezért ne vez tem fe le lôs ség vál la lá si ak ció nak. Mi -
vel túl so kan jöt tek és ál lan dóan cse rél nünk kel lett a
sza la got, Ha raszty ki ta lál ta a jobb vál to za tot, ame lyet
azután dia-so ro zat tal do ku men tál tam.”
(Ga lán tai György, kézirat, 1998)

Do ku men tum: Napló, 1972.
jú lius 27., 28., 29.
Fo tó: G/72.08.20–30/11
[BB/72/4]
Dia: d-G/72.07.27.a–r
Iro da lom:
Ga lán tai, 1996, 207. o.
Hock, 2000, 23., 25. o. 
Film: Interjú Harasztÿ
István nal. In: Vakáció I–II.,
1998.

[…] pél dául volt egy ilyen
ak ció, amit hát ott így ki -
ta lál tam, egy nem ze ti szí -
nû sza lag ki volt az aj tó ba
fe szít ve, és egy táb la volt
mel let te, hogy ma Ön nyit -
ja meg a kiál lí tást. Na
most, egy ol ló föl volt köt -
ve szin tén az aj tó fél fá ra,
egy rö vid zsi nórral, úgy -
hogy sen ki nem tud ta el -
vág ni ezt a bi zo nyos sza -
la got. De én tisz tá ban vol -
tam azzal, hogy amit mi
ott kiál lí tunk, ahhoz ne -
künk mennyi ve rej té künk,
mennyi ál do zat fû zô dik,
plusz a Pé csi Mû hely tag -
jai nak úgy szin tén. És én
azt mond tam, hogy ha jol -
jon meg, aki oda be jön és
búj jon át ez alatt a sza lag
alatt. Te hát aki meg haj -
lás  sal be bújt ez alatt a
sza lag alatt, az ne künk
egy olyan elég té tel volt,
hogy hát íme, nem dol goz -
tunk hiá ba. És ak kor hát
a nem ze ti színû sza lag
alatt jöt tek a kör nye zô vá -
ro sok ból, Ka pos vár ról
pél dául a kü lön bö zô ta ná -
csi elv tár sak, sö tét ru há -
ban, el lenôriz ni, hogy va -
jon nincs-e va la mi olyan
kiál lít va, amit ôk ne ír tak
vol na alá. 

(In ter jú Ha rasztÿ Ist ván nal,
1998)
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197–204. Ma Ön nyitja meg a kiállítást. – Felelôsségvállalási akció



1972. jú lius 28. – A Lek to rá tus igaz ga tó ja
a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû -
vé sze ti osz tály ve ze tô jé hez írott le ve lé ben
Ha raszty Ist ván mû veit a po li ti kai el lenállás
té nye ként mi nô sí ti. Az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal be vo ná sá val hat ha tós lé pé se ket sür -
get a ká pol na tár la tok ad mi niszt ra tív úton
tör té nô fel szá mo lá sá ra. 

1972. jú lius 29. – A Bro bo Tár su lat
elôadá sa Bor so di Lász ló, Már ta Ist ván,
Szi ko ra Já nos, Hor váth (Szká ro si) Endre
rész vé te lé vel
A Ro ko kó címû sza bad té ri da ra bot ter vez ték elôad -
ni, de az esô el mos ta, így csak egy rö vid vál to zat
ke rült be mu ta tás ra a ká pol ná ban.

1972. jú lius 30. – Ga lán tai és Gal kó Ba lázs
el ké szí tik a Köjál-e lôírá sok nak meg fe le lô
„ûr göd rös ár nyék szé ket”.

1972. au gusz tus 5. – A Dow land Ka mara-
kó rus koncertje

1972. jú lius 30. – A Kas sák Ház Stú dió
(Ha lász Pé ter, Buch mül ler Éva, Ko ós
An na, Ko vács Mik lós, Szeg hô Ist ván,
Kol lár Ma rianne, Can To gay) elôadá sa
Mûsor: Laj tai Pé ter: Kurtz Adolf reg ge li je és 
Bá lint Ist ván: Bo hóc tré fák

„[…] A Kurtz azért volt ér de kes, mert Laj tai Pé ter ta lál-
ta ki és ír ta. […] Ô volt az, aki a leg sza ba dab ban, ha ne -
ga tí van fo gal ma zom meg, a leg for mát la nabb mó don kí -
ván ta a szín há zát mû köd tet ni. Imp ro vi zál tan, ott, a pil -
la nat ból adó dóan, és egy stí lu son be lül, de egyál ta lán
nem rög zí tett mó don kí ván ta a sa ját szö ve gét il luszt rál -
ni. Ha úgy tet szik, ilyen volt a Kurtz Adolf is. Egy ilyen
nosz tal gi kus, ret ro vers re imp ro vi zált si mo ga tás, öle -
lés, fe nék-fo gás, mo soly gás, vi csor gás da rab. A má sik,
a Hét bo hóc je le net pe dig ép pen az el len ke zô je volt, mert
az egyi ke volt a ko rai, na gyon is rög zí tett és na gyon is
megírt da ra bok nak. Ezt én ír tam. Beül két fér fi, egy
üveg la pot el vág nak, majd tá voz nak, ahogy jöt tek. Évek -

kel ké sôbb még New Yorkban is ját szot tunk egy da ra -
bot, ez lett a fi ná lé ja né mi vál toz ta tás sal. A kiin du ló alap -
ját Mi si ma, a No bel-dí jas ja pán író története adta, aki a
ko ra be li ja pán élet be pró fé tál ta a sa ját ha ra ki ri jét, ön -
gyil kos sá gát. Né hány tiszt tár sá val együtt til ta ko zá sul a
ja pán élet és ka pi ta liz mus de ka den ciá ja el len, ha jól em -
lék szem, ha ra ki rit kö ve tett el egy re pü lô té ren. Le het sze -
ret ni, vagy nem sze ret ni az ô gesz tu sát, meg amiért ezt
csi nál ta – én például nem sze ret tem és nem ér tek egyet
ve le –, de tény az, hogy az Es ti Hír lap ban meg je lent egy
cikk, és az volt az utol só so rá ban, hogy: »egy bo lond
szá zat csi nál«. Ez olyan mér ték te le nül al jas és iga zi ká -
dá ris ta, kom mu nis ta, os to ba meg jegy zés volt egy
emberrôl, aki mégis csak va la ki, és mégis csak meg halt,
hogy na gyon ki buk tam tô le. Ak kor ír tam egy bo hócje le -
ne tet, ami ben be jön két bo hóc, és az egyik mond egy
szö ve get, ami nek a vé gén ha ra ki rit kö vet el, és a má -
sik or dít és vér zik he lyet te, és az tán aki el kö vet te, a vé -
gén az mond ja, hogy »egy bo lond szá zat csi nál«. Ez in -
dí tot ta el a Hét bo hóc je le ne tet.”

(In ter jú Ha lász Pé ter rel, 1998)

„Teg nap es te a BROBO tár su lat há -
rom tag ja ki pró bál ta, ill. elô ké -
szí tet te a te re pet. Ma a pé csiek
koc ká já ra felakasz tot ták bá bu ju kat,
ami alá el ké szí tet ték az alá gyúj -
tót […] Ha lá szék nem jöt tek meg.
A BROBO TÁRSULAT az esô miatt bent
tar tot ta meg elôadá sát.”

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

„Ré gi mad ri gá lok, Pa lest ri na, Lassus, 
Schütz, Mon te ver di mû vek és imp -
resszio nis ta kó rus da lok (De bus sy,
Hin de mith, Po u lenc), Sop ro ni Jó zsef:
Dy ony sos bo rá ból és egy né ger spi -
ri tuá lé”
(A kórus korabeli naplóbejegyzése szerinti mûsor)

Do ku men tum: 
MOL XIX–I–4–m,
118.393/1972.  60. dok.
Irodalom: 
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 163. o.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 29.; Bo rí ték ra kéz -
írás sal írt szom ba ti prog -
ram; Dé vay Lász ló le ve le
Ga lán tai György nek, d. n.
(ML/35/1972.)
Fo tó: BI/72.07.28/1

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 30.; Ha lász Pé ter le ve -
le Ga lán tai György nek,
1972. jú lius 7.
(ML/22/1972.)
Iro da lom:
A Kas sák Szín ház kro no ló -
giá ja. AL 11, 1984–85, 
41. o. 
Szín há zi kro no ló gia. A Ha -
lász Szín ház elôadá sai nak
jegy zéke Szín ház,
1991/10–11 (mel  lék let), 
2. o. 
Film: In ter jú Ha lász Pé ter rel.
In: Va ká ció I–II., 1998.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
jú lius 16., au gusz tus 5.
Iro da lom:
Film: S8-as amatôr felvétel
(Gulyás Gyula szobrász
tulaj dona)
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1972. au gusz tus 6. – Ba lá zso vics Mi hály
és Pé ter Ilo na mû so ra 

„Elég nagy for ga lom, a kiál lí tás 
zárt kö rû, csak be lé pô vel le het be -
jön ni. Va sár na pi mû sor: Pé ter Ilo -
na mon dott el pár ver set a csán gó
nép köl té szet bôl. Ba lá zso vics le ve -
le és dög cé du lá ja szétosz tás ra ke -
rült, el mond ta pár ver sét.”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

1972. au gusz tus 6–13. – Bosch + Bosch
cso port / Ju go szlá via (Sza bad ka) 
Ke re kes Lász ló, Pred rag Šid ja nin, Slav ko
Matko vić, Szal ma Lász ló és Szom ba thy Bá lint
kiál lí tá sa 

1972. au gusz tus 14–25. – Bak Im re,
Bara nyay And rás, Csu to ros Sán dor,
Fóth Er nô, Ga lán tai György, Hen cze
Tamás, Ké ri Ádám, Nád ler Ist ván, Pa izs
Lász ló, Szeift Bé la kiál lí tá sa

Az ere de ti terv sze rint au gusz tus 20. és 30. kö zött
az In me mo ri am Kas sák. Be mu ta tó a nem zet kö zi
avant gar de Kas sák La jos tisz te le té re ké szí tett mû -
vei bôl cí mû kiál lí tás lett volna, de Kas sák Lajosné
a mûvek kölcsönzését le mon dta ( jú lius 27.).

Do ku men tum: prog ram (kéz -
zel írt); be lé pô; Napló, 1972.
au gusz tus 6.
Dia: d-G/72.08.06.a, a/1

Do ku men tum: szó ró lap; pla -
kát; Napló, 1972. au gusz tus
2., 5., 10., 11.; Ga lán tai
György le ve le Szom ba thy
Bá lint nak, d. n.
(ML/16/1972.); Szom ba thy
Bá lint le ve le Ga lán tai
György nek (ML/17/1972.);
Ga lán tai György le ve lei Gá -
dor End ré nek, 1972. június
14. (K/5/1972.), jú nius 26.
(K/8/1972.); Gá dor End re
le ve le Ga lán tai György nek,
1972. jú lius 18.
(K/11/1972.)
Film: S8-as ama tôr film
(Gu lyás Gyu la szob rász tu -
laj do na)
Fo tó: H/72.08.06/1–24
Dia: d-G/72.08.06.a–e/3
Iro da lom:
Ács Jó zsef: Bosch+Bosch
sza bad kai tár la ta. Ma gyar
Szó, Új vi dék, 1972. no vem -
ber 7., 12. o.
– [Cser nik At ti la]: Ká pol na -
tár la tok Ba la ton bog lá ron.
Ké pes If jú ság, Új vi dék,
1974. ja nuár 30. o. n.
Mau rer, 1980, 76. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 163. o.

Do ku men tum: Napló, 1972. 
au gusz tus 14., 26.
Fo tó: G/72.08.20–30/1–16
[BB/72/4]
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205. Balázsovics Mihály dögcédulája

207. A Bosch + Bosch csoport szórólapja

209. A kápolna bejáratánál levô DADA felirat elôtt ülnek:
ismeretlen, Szombathy Bálint, Galántai György és Szalma
László

208. Egy lap a Bosch + Bosch csoport katalógusából (Szalma
László mûvei)

206. A képen látható személyek: ismeretlen, Szombathy
Bálint, Kerekes László és Galántai György



1972. au gusz tus 15. – Türk Pé ter: Kér -
dô je les kí sér le tek. Elévü lé si ak ció
( 44–48. kép)

1972. au gusz tus 15. – Ga lán tai György:
Jel-ak ció 
( 49–50. kép)

1972. au gusz tus 18. – Ró zsa Gyu la ír ja a
Nép sza bad ság ban:

1972. au gusz tus 26–27. – Cseh, szlo vák
és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ja Be ke
Lász ló szer ve zé sé ben 
Részt ve vôk: Bak Im re, Pe ter Bar tos, Be ke László,
Er dély Mik lós, Sta no Fil ko, Ga lán tai György,
Ha lász Pé ter, Hap Bé la, Háy Ág nes, Hen cze
Tamás, Jo vá no vics György, J. H. Kocman,
Legén dy Péter, Ma jor Já nos, Mé hes Lász ló, Pauer
Gyu la, Vlad ji mir Po po vić, Petr Štem be ra, Rudolf
Sikora, Szent jó by Ta más, Sze re di An na, Tót Endre,
Türk Pé ter, Ji ří Valoch

„Türk kér dô je leit fo tóz tuk- di áz tuk 
kint és bent. Türk a kü szö bön kí vül és
be lül a kö ve zet re ra gasz tott X-eket
a kö vet ke zô szö veg gel: „Idô zí tett X
tár gyak ra, dol gok ra stb-re ra gaszt -
va azok el hasz ná ló dá sa, el évü lé se
után lép élet be. Élet be lé pé se pil -
la na tá ban ma ga is elévül. T. P. 1972
Kér dô je lek: 1. úton egye ne sen, 
2. úton le tér ve, 3. úton fek vô em -
be ren (Türk) ke resz tül. 1. ke resz -
ten for dít va (majd a ke resz tet meg -
for dít va), 2. fel dôlt sír kö vön, 3. a
ká pol na bol to za tán sor ban bal ról
jobb ra, 4. bo kor ban?”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

„[…] két em lí tés re mél tó ese mény van 
a Ba la ton part ján […] a ti ha nyi […]
és »a ba la ton bog lá ri fia ta lok kó cos
kez de mé nye zé se«.”

„Eb ben az idô szak ban pró bál tam köz tes te rü le te ken mû -
köd ni. Volt már Bog lá ron né hány olyan ap ró ság, amit
én azért csi nál tam – nem mint ha mû vész len nék –, hogy
de monst rál jam azt, hogy egy kri ti kus is tud mû vé sze tet
csi nál ni adott eset ben. Más részt pe dig volt, és most is
van egy ilyen fur csa von zal mam Kö zép-Ke let-Eu ró pa
iránt, és vé gig ir ri tált, hogy miért van az, hogy a szlo -
vá kok és a ma gya rok lát szó lag gyû lö lik egy mást 150
éve, de ab ban a pil la nat ban, ami kor az em ber ren de seb -
ben meg né zi a dol go kat, ak kor csak ter mé keny együtt -
mû kö dés rôl volt szó. Ezért én elkezd tem szlo vá kul
tanulni, ki fe je zet ten azért, hogy sze mé lye sen is old jak
va la mit az egé szen. En nek azért is je len tô sé ge van, mert
azt hi szem, hogy ma gyar rész rôl mond juk 10–15, szlo -
vák rész rôl ta lán még több mû vész még min dig er re tá -
masz ko dik, hogy mi lyen jól tud tunk ak kor, meg tu dunk
most is együtt gon dol kod ni. Ez az ese mény is ilyen szem -
pont ból in dult. Va la hon nan elô ke rült egy an gol nyel vû
fo lyó irat cseh kü lön szám mal, ahol ta lál tam egy na gyon
ér de kes fény ké pet, ami azt áb rá zol ta, hogy az ép pen
ak kor [Csehszlovákiába] be vo nu ló egye sí tett csa pa tok
ott so ra koz nak, és kö tél hú zás cí mû já té kot ját sza nak
va la melyik fa lu el fog la lá sa elôtt, vagy után. Bog lá ron
ren dez tem te hát egy ilyen élôké pet, ahol per sze na gyon
nai van volt az egész ki ta lál va, a ma gyar mû vé szek és a
szlo vák-cseh mû vé szek két párt ra sza kad va, kö tél hú -
zás he lyett en nek a fo lyó irat nak a pél dá nyát, il let ve ezt
a fény ké pet té pik szét. Azért mon dom, hogy ki csit nyög -
ve nye lôs a tör té net, mert hir te len ki ta lál tam, hogy ez
nem csak egy po li ti kai cél zás, ha nem egy kvá zi kép má -
gi kus meg sem mi sí té se, ugyanak kor a kép a kép ben
szituá ció. Ha son ló, mint a tör té nel mi fest mé nyek ké -
szü lé se kor az ese mény re konst ruk ci ó jához tör té nô élô -
kép-beál lí tás. Én mar ha jól érez tem ma gam, amíg ezt
ki ta lál tam, és tu laj don kép pen jó, hogy meg csi nál tuk.”

(In ter jú Be ke Lász ló val, 1998)

Do ku men tum: Napló, 1972. 
au gusz tus 15. (Türk Pé ter
és Ga lán tai György be jegy -
zé sei)
Dia: d-G/72.08.15.a–m
Iro da lom:
Dé kei, 1992, 23.o.

Do ku men tum:
Dia: d-G/72.08.15/2.a–d 
Iro da lom:
Ga lán tai, 1996, 191. o.

Do ku men tum: R. Gy. [Ró zsa 
Gyu la]: Ba la to ni nyá ri tár -
lat. Két száz hat van mû tárgy
a keszt he lyi mú zeum ban.
Nép sza bad ság, 1972.
augusz tus 18., 7. o.

Do ku men tum: Be ke Lász ló 
váz la tai az ese mény meg va -
ló sí tá sá hoz, öt lap; Be ke
Lász ló raj zai, le ve le zé se a
mû vé szek kel; Pa ges (In ter -
na ti o nal Ma ga zi ne of the
Arts), Winter 1970. No.2.
szét té pett pél dá nya (39. ol -
da lon a kö tél hú zást ját szó,
meg szál ló ma gyar csa pa tok
fo tó já val); Be ke Lász ló le ve -
le Galántai György nek, 1972.
au gusz tus 13.
(K/14a/1972.), G. Gy. vá -
lasza, 1972. au gusz tus 18.
(K/14b/1972.); Napló, 1972.
au gusz tus 26–27.
Fo tó:
G/72.08.26–27/1/1–16
[BB/72/4];
G/72.08.26–27/2/1–16,
18, 23–28, 31, 33, 36
[BB/72/5]
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 76. o. (fo tó)
AL 5, 1983. nyár, 30–32. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és
iro da lom). AL 5, 1983. nyár,
67. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 9–10.
sz., 163. o.
Hock, 2000, 24. o.
Film: In ter jú Pau er Gyu lá val
és Be ke Lász ló val. In: Va ká -
ció I–II., 1998.
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210. Beke László: cseh, szlovák és magyar szavak



„Ezt Be ke szer vez te, és na gyon kel le mes hét vé gét töl -
töt tünk el. Szin te meg ta nul tam cse hül, meg szlo vá kul,
ôk meg ma gya rul. Az egé szet egy fény ké pes de monst -
rá ció val zár tuk le, ahol min den ki min den ki vel ke zet
fogott, és a kéz fo gás té nyét, vagyis az egy mást fo gó
keze ket kü lön-kü lön le fény ké pez tük, és kis koc kák ba
egy más mel lé mo zaik sze rûen összeépí tet tük. Vé gül
aláír tuk, hogy ki ki vel fog ke zet. Ez zel mi kép le te sen ki -
bé kül tünk ak kor, ami kor még a po li ti kai rend szer vi -
szály ban volt Cseh szlo vá kiá val. Mi ki bé kül tünk, és ez
volt a lé nyeg.”

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

„Szom ba ton be szél ge tés a sza bad ban.
A ba rá ti ta lál ko zó alap kon cep ció ja
a ba rá ti ta lál ko zó do ku men tá lá sa.
Kb. 15 ma gyar és 15 cseh mû vész ta -
lál ko zott. Az együtt lét szom ba ton
du. 2-tôl va sár nap du. 2-ig tar tott.
Köz ben ak ciók.
A fal ra ke rült Be ke: aj tó val szem -
ben há rom fa lon

cseh – szlo vák – ma gyar
sza vak – sza vak – sza vak

A nagy fa lon Be ke kéz fo gás kon cep -
ció ja
Be ke ak ció: Kb. 15x15 fo tó ar ról,
hogy ke zet fog tak egy más sal a cseh
és a ma gyar mû vé szek.
Pau er: az aj tó mel lett jobb ra kö -
zö sen [a résztvevôkkel] ké szült
pszeu do- la pok
Szent jó by: Rob Nie co Aby
Som Mo hol
Po ma hat!
Bak Im re fü ze te ket ho zott és bo rí -
té ko kat osz tott ki, ami nek a bel -
se jé be min den ki be le nyom ta az ujj -
le nyo ma tát, majd le ra gasz tot ta és
ráír ta a ne vét, a dá tu mot, Ba la ton -
bog lár, 1972. 08. 27. 12.03
Er dély Mik lós fo tó ja az aj tó tól
jobb ra, Pau er fa la mel let ti osz lo -
pon há rom egy más fö löt ti leány fo tó
(fej) eb bôl az al só fel sô x, a kö -
zép sô y (ik rek)
J. H. Koc man Stamp Ac ti vity Lo ve
lap jai a be já rat tól bal ra a fa lon.
Türk Pé ter pa nasz fa la
Tót End re táv ira ta
Mé hes Lász ló fe hér ala pon fe hér
kré tá val írt szö ve get
Le gén dy: Ki töl töt te a fel leb be zést
Sta no Fil ko ka ta ló gu sait osz tot ta
szét
Ha lász Pé ter ja vas la ta nem va ló sult
meg: A ká pol ná ba ment vol na min den -
ki és be kö tött szem mel egy más ke -
zét kel lett vol na meg fog ni eh hez.
(Az egé szet fo tó val do ku men tál ni)
Ga lán tai”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se, 1972. augusztus 27.)214. Cseh, szlovák és magyar mûvészek találkozója, Kötélhúzás akció

213. A Kötélhúzás akciót inspiráló fotó a „Pages” folyóirat széttépett számából

211–212. Beke László: cseh, szlovák és magyar szavak
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1972. szep tem ber–ok tó ber – Több szö ri le vél vál tás a Me gyei és Já rá si Rend ôr ka pi tány -
ság, a Me gyei Fô ügyész ség, va la mint az Ál la mi Biz to sí tó kö zött a ko ráb bi be tö ré sek kel
kap cso lat ban. 

1972. ok tó ber 24. – A Me gyei Fô ügyész ség eluta sít ja Ga lán tai pa na szát a be tö réssel
kap cso la tos nyo mo zás meg szün te té sé rôl azzal az indokkal, hogy „a ron gá lás el kö  ve tô jé -
nek ki lé te nem volt megál la pít ha tó”. 

Do ku men tum: 
R/10–15/1972.;
B/6a/1972.

Do ku men tum: R/15/1972.
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215. Cseh, szlovák és magyar mûvészek találkozója (a kézfogási akció tablója)



1973. má jus 20. – Az évek so rán mintegy
két ez res re nö ve ke dett bog lá ri cím lis tá ra el -
kül dött nyá ri prog ram-meg hí vó hoz Ga lán -
tai egy ki töl tet len pos tai csek ket is mel lé -
kel. „Ön se gé lye zô ak ció já ra” 50–100–200
Ft tá mo ga tást küld töb bek kö zött: Ak nai
Ta más, Bá lint End re, Fi czek Fe renc, Gellér
Bru nó, Gyet vai Ág nes, Hen cze Ta más,
Illyés Gyu la, Ma jor Má té, Mi kó Ist ván,
Né meth La jos, Sza bó Pi ros ka, Szíj ár tó
Kálmán, Türk Pé ter és Ve re bes Ti bor 
( 56. kép).

1973. jú nius 5–10. – Bu da pest rôl új esz -
kö zök szál lí tá sa, hely reál lí tá si mun kák, a
pad ló zat be to no zá sa, me sze lés, ta ka rí tás, a
ká pol na elô ké szí té se né hány átuta zó ven -
dég se gít sé gé vel.

1973. jú nius 10. – A ven dé gek kö zül haj -
nal ban a rend  ôr ség öt fia talt el visz, kö zü -
lük né gyet elôál lí ta nak. 

„Ked ves Gyur ka! […] amit ev vel a ki-
ál lí tás so ro zat tal vál lal tál egy
nagy sze rû do log, hogy kor rekt és
ele gáns esz kö zök kel az ob jek tív
hely zet be mu ta tá sát te kin ted
feladat nak. Ez így per sze mu zeo ló -
gus du ma, tu dom azt is, hogy amit ev -
vel a so ro zat tal te rem tesz, ma ga is
mû (ex po si ti on- se rie- cré a ti on -art),
hogy egy ki csit pó tol ni sze ret néd
azt, amit mû vé sze ti közélet né ven
szo kás ne vez ni. […] – Ak nai Ta más”

„Meg bíz ha tó for rás ból meg tud tam, hogy
több ször fog nak jön ni el lenôriz ni, és
min dent csi nál jak sza bály sze rûen,
mert va la mit ki akar nak ta lál ni el -
le nem. Ha itt tar tóz ko dik va la ki: 
1. sze mé lyi iga zol vány rend ben; 2. 18
éven fe lü li; 3. Va la ki nek a ro ko na a
meg hí vott ven dé geim kö zül vagy [a
programon] ki nyom ta tott; 4. Ha egye -
dül va gyok sen ki rend ôrt nem been -
ged ni mert pro vo kál, és ne ki lesz
iga za. Been ged ni csak ta núk je len lé -
té ben, de in kább nem! 5. Been ged ni
csak ak kor, több sze mély je len lé te
ese tén, ha írá sos kö rözôpa pírt hoz -
nak!!!!!!!!!!!!!! KÜLÖNBEN NINCS JOGUK
BEJÖNNI!!!! KÉT TANÚ KELL!! Úgy ér -
zem ma gam, mint ha rend ôri meg fi gye -
lés alatt len nék.”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: Ga lán tai, 
Napló, XIII. rész, 1973. ja nuár 
29, feb ruár 2., áp ri lis 30.;
ML/3–31/1973.; 
K/1/1973.

Do ku men tum: A Ga lán ta i nak 
feladott tá mo ga tá sok
csekk szel vé nyei,
ML/14/1973.; 
Ak nai Ta más le ve le Ga lán -
tai György nek, 1973. jú nius
4., ML/15/1973.
Irodalom:
Markovits, 1990, 104. o.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 5.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 10., SML 1. 
 63. dok.
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216. Program-meghívó, 1973 (a kápolna munka-naplóhoz mellékelt javító példány)

1973. ja nuár–má jus – Ga lán tai a bog lá ri nyá ri prog ra mot ter ve zi: több szö ri ta lál ko zó Beke
Lász ló val, le vél vál tás Mau rer Dó rá val, Cser nik At ti lá val, Pin cze he lyi Sán dor ral és má sok -
kal. Má jus ele jé re el ké szül az 1973-as nyár ötnyel vû meg hí vó-le po rel ló ja ( 54. kép is).



1973. jú nius 10–15. – Vaj da Jú lia kiál -
lí tá sa Ja ko vits Jó zsef és Ke le men Re née
rész vé te lé vel

Do ku men tum: meg hí vó; meg -
hí vó (jú nius–szep tem ber);
Napló, 1973. jú nius 9.; He gyi
Ló ránd le ve le Ga lán tai
György  nek, d. n. [1973. jú -
nius vé ge?] (ML/21/1973.)
Fo tó: G/73.06.10/1–7 
[BB/73/1]
Dia: d-G/73.06.10.a –i
Iro da lom:
Ga lán tai György: Vaj da Jú -
lia em lék kiál lí tá sa elé (do -
ku men tum-összeál lí tás).
Be szé lô, 1995. már cius 9., 
29–30. o.
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220. Kiállítási enteriôr. Vajda Júlia képei

221. Vajda Júlia kiállításán többek között Bálint Endre (amint épp a vendégkönyvbe ír) és
Hegyi Lóránd (jobb oldalon)

217–219. Vajda Júlia képei

222–224. Vajda Júlia képei

225. Jakovits József és Kelemen Renée munkái 226. Kelemen Renée és Vajda Júlia munkái



1973. jú nius 16. – „Azo no su lá si kí sér -
let” – Sze ma dám György per for man sza,
kiál lí tá sa és film ve tí té se, majd a Ka lá ka
együt tes kon cert je 
( 66. kép)

1973. jú nius 11. – A Lek to rá tus igaz ga tója ér te sí ti a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép -
zô mû vé sze ti osz tály ve ze tô jét, hogy „az évek óta oly nagy bot ránnyal já ró ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la to kat új ból meg ren de zik”. Mi vel „olyan jel le gû szer vez ke dés rôl van szó,
ami tel jes egé szé ben sem mi be ve szi mind a tör vé nyes ren del ke zé se ket, mind a kul túr po -
li ti kai cél ki tû zé se ket”, ké ri a mi nisz té riu mot a szük sé ges in téz ke dé sek meg tételére. 

1973. jú nius 12–13. – Ga lán tai is mé tel ten meg kí sér li ( 1972. jú lius 7.), hogy a kápol -
ná ba, mint ideig le nes lak cím re, be je lent kez zen, de a köz sé gi ta nács tit kár ezt nem en ge dé -
lye zi, ezért le vél ben a ta nács el nök höz for dul. Ké ré sét jú nius 20-i dá tum mal eluta sít ják.

1973. jú nius 15. – A me gyei, já rá si és köz sé gi ta ná csi ve ze tôk és a párt szer vek kép -
viselôi ér te kez le tet tar ta nak Ba la ton bog lá ron a ká pol na tár lat, il let ve Ga lán tai György
ká pol na-mû te rem be li te vé keny sé gé vel kap cso lat ban. A meg be szé lé sen, amely rôl öt
olda las, húsz mel lék le tet tar tal ma zó fel jegy zés ké szül, in téz ke dé si ter vet dol goz nak ki 
a tár la tok fel szá mo lá sá ra. 

Ak ció és az elô zô kí sér le tei met do -
ku men tá ló fo tó so ro za tok és egy film
be mu ta tá sa a Ba la ton bog lá ri Ká pol -
na Tár la tok ke re té ben.
A film és a fo tók el ké szí té sé ben

köz re mû köd tek: Ha ris Lász ló, Hor -
váth Ist ván, Já ray Alf réd, Ke re kes
Ta más
A kiál lí tá si tér ben a kö vet ke zô

tár gya kat ál lí tot tam még ki: a sze -
mé lyi iga zol vá nyo mat, egy az ar com -
ról ké szült gipsz-masz kot, egy ka -
lit ká ba szo rí tott, fel fújt lég göm -
böt, me lyet az ak ció so rán egy be -
le ha sí tó kés ki puk kasz tott és /hom -
ma ge a Beatles/ egy tü kör to jást,
mely ben egy ci ga ret ta csik ket nyom -
tam el.
Nyom ta tott meg hí vó ké szült. Ez, és

az ak ció ról ké szült fo tók va ló színû -
leg fel lel he tôk Ga lán tai Györgynél.
Felirat a ká pol na be já ra tá nál:
1. Egy vég te len ki ter je dé sû fe lü le -
ten vo na lat hú zunk, s ha a vo nal
egyik vég pont ja ta lál ko zik a má sik
vég pont já val, ak kor ez egy zárt te -
rü le tet ha tá rol és el kü lö ní ti a fe -
lü let töb bi ré szé tôl, mely vég te len
ki ter je dé sé nél fog va meg ha tá roz ha -
tat lan. Az el ha tá rolt rész vi szont
le mér he tô és meg fo gal maz ha tó.
2. Meg pró bál hat juk a sa ját ma gunk -
ról ész lelt ké pet el kü lö ní te ni kör -
nye ze té tôl, s ez zel meg ha tá roz ni ön -
ma gun kat, de ez sem mi kép pen nem si -
ke rül het ma ra dék ta la nul, ami ként
ezt ár nyék raj zo lá si kí sér le tem mel
bi zo nyí tom.
3. Vég ered mény kép pen azt a kö vet -
kez te tést vo nom le, hogy sen ki sem
azo nos ön ma gá val, il let ve az zal a
kép pel, me lyet ön ma gá ról kiala kít, 

Do ku men tum: 
MOL XIX-I-4-m
117.916/1973.  61. dok.

Do ku men tum: Nap ló, 1973. 
jú nius 12.; T/1–3/1973.
(lásd még: SML 1. 
 62. dok.)

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 15.; SML 1. 
 62. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 75. o.

Do ku men tum: meg hí vó; meg- 
hí vó (jú nius–szep tem ber);
Sze ma dám György leírá sa
az ak ció ról, ké zi rat, 1985
(Art pool– Beke); mag nó fel -
vé tel az ak ció ról; Napló,
1973. jú nius 16., 18.; Fran k -
ber ger Fe renc r. ôrgy. je len -
té se a So mogy Me gyei
Rend ôr-fô ka pi tány ság ve -
ze tô jé nek, 1973. jú nius 18.,
SML 1. ( 63. dok.)
Film: Hor váth Ist ván ama tôr
film je, S8 (H. I. tu laj do na)
Fo tó: 16 db is me ret len ere -
de tû ff. fo tó
Dia: d-G/73.06.16/1 a–s; 
d-G/73.06.16/2 a–r
Film: In ter jú Sze ma dám 
Györggyel. In: Vakáció I–II.,
1998.

227–228. Azonosulási kísérlet 
Szemadám György kiállítása és akciója 
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1973. jú nius 16. – Es te 10-kor a rend ôr -
ség újabb el lenôr zést tart a ká pol ná nál. 

„1973. jú nius 16-án je len tés ér ke -
zett ar ról, hogy Bu da pest rôl na gyobb
cso port ér ke zett Ga lán ta i ék hoz. Kb.
22 óra kor meg je len tem a ká pol na kör -
nyé kén, és meg gyô zôd tem ar ról, hogy
mintegy 18–20 sze mély van Ga lán ta -
i nál, akik ren det len, pisz kos, ko -
szos ru há zat ban a ká pol ná ban, an nak
ud va rán tar tóz kod tak. Az elém táruló
ké pet ha son lí ta ni le het ne a nyu ga -
ti or szá gok ban ut cá kon fek vô, hip pi
moz ga lom tag jai nak ma ga tar tá sá val.”
(Rész let a rend ôri je len tés bôl)

hi szen ezt a ké pet ele ve meg ha tá -
roz za tu da ta, gon dol ko zá si struk tú -
rá ja, ér ték íté le tei, vég sô so ron
sze mé lyi sé ge, s ép pen ez az, mely
vizs gá la taink tár gya.
4. Mi vel sem mi sem ma gya ráz ha tó ön -
ma gá val, na gyobb a va ló szí nû sé ge an -
nak, hogy ide gen sze mé lyek rôl ala -
kít sunk ki arány lag ob jek tív ké pet,
mint sem sa ját ma gunk ról.
5. A kiál lí tott fo tó so ro za tok és ob -
jek tek, me lyek ed di gi önazo no sí tá -
si kí sér le teim ered mé nyeit, il let -
ve ered mény te len sé geit do ku men tál -
ják, eh hez nyúj ta nak Önök nek se gít -
sé get.
Sze ma dám György

Az ak ció leírá sa: a ká pol na nap sü -
töt te kül sô fa lá ra több szö ri pró -
bál ko zás sal sem tu dom si ke re sen
fel raj zol ni sa ját ár nyé ko mat. A ká -
pol na nyi tott aj ta ja ha tal mas cso -
ma go ló pa pír ral van el fed ve. Raj ta
felirat: zár va. A ká pol na tor nyá ból
eresz ke dem le kö té len. Újabb ár -
nyék raj zo lá si kí sér let, mely éppúgy
si ker te len mint az elô zô. Kés do bó
ak ció: hosszas cél zás után át do bom
a kést a ká pol na aj ta ját el zá ró cso -
ma go ló pa pí ron, mely a ká pol na bel -
se jé ben el he lye zett ka lit ká ban lé -
vô lég göm böt ki puk kaszt ja. A puk -
ka nás hang ja után vá rok egy ki csit,
majd „def lo rál va” a cso ma go ló pa pírt,
átug rom raj ta a ká pol na bel se jé be.
A kö zön ség be tó dul utá nam. Min den
posz ta mens mel lett felol va sok egy
szö ve get. Egyik a sze mé lyi iga zol -
vá nyom ada tait, a má sik a sze mély -
leírá so mat, a har ma dik a ró lam szó -
ló kri ti ká kat, a ne gye dik pe dig
egy-két sze mé lyes él mé nye met tar -
tal maz za. Min den szö veg felol va sá -
sa után egy re újabb ru ha da ra bo kat
ve szek le ma gam ról. 
(Sze ma dám György)

Do ku men tum: SML 1. 
 63. dok.
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229–231. Azonosulási kísérlet 
Szemadám György akciója 



1973. jú nius 17–21. – Koncz Bé la, Haász
Ist ván, Hor to bá gyi End re, Mol nár
Sándor, Né meth Gé za és Vá li De zsô kiál -
lí tá sa

1973. jú nius 18. – A Já rá si Rend ôr ka pi tány ság bûn ügyi alosz tály ve ze tô je 
a me gyei rend ôr fô nök höz írott szi go rúan tit kos je len té sé ben be szá mol az el lenôr zé sek
so rán szer zett ta pasz ta la taik ról. Ja va sol ja, hogy a ren del ke zés re ál ló le he tô sé ge ken 
be lül te gye nek lé pé se ket a ró mai ka to li kus egy ház köz ség fe lé a bér le ti jog 
vissza vo ná sá ra, il let ve a szer zô dés fel bon tá sá ra. 

1973. jú nius 19. – A Já rá si Rend ôr ka pi tány ság bûn ügyi alosz tály ve ze tô je tá jé koz tat ja 
a me gyei rend ôr-fô ka pi tány ság ve ze tô jét az 1973. jú nius 10-i és 16-i éj sza kai raz ziá ról.
Köz li, hogy be szün te tik a ká pol na-be tö ré sek kap csán az is me ret len tet tes el le ni 
nyo mo zást. Meg gyô zô dé sük, hogy már az elôzô bûn cse lek mé nye ket is Ga lán tai 
ba rá tai kö vet ték el. 

1973. jú nius 21. – A me gyei párt tit kár meg kül di az MSZMP KB TKKO ve ze tô jé nek
a ta ná csi és párt szer vek kép vi se lôi nek meg be szé lé sé rôl ké szült fel jegy zést ( jú nius 15.),
és be szá mol a ká pol na tár la tok kal kap cso la tos vizs gá lat ról. A do ku men tu mot 
tá jé koz ta tá sul el kül di to váb bi ki lenc in téz mény ve ze tô jé nek. 

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber);
Napló, 1973. jú nius 17., 19.
Fo tó: G/73.06.17–21/1–3
[BB/73/1]
Dia: d-G/73.06.17.a–l

Do ku men tum: SML 1. 
 63. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 76–77. o.

Do ku men tum: SML 1. 
 64. dok.

Do ku men tum: SML 1. 
 65–66. dok.
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233. Hortobágyi Endre képei

234. Molnár Sándor: Cím nélkül

232. Koncz Béla és Németh Géza képei

235. Életkép a kápolna környezetében. Somogyi József, Haász István, Don Péter 
és Váli Dezsô



1973. jú nius 21. – A já rá si ta nács uta sí tá -
sá ra a Köjál és a köz sé gi ta nács mû sza ki osz -
tá lyá nak al kal ma zott ja hely szí ni szem lét
tart a ká pol ná ban, hogy megál la pít sák, a
ká pol na al kal mas-e „la kás, il le tô leg tar tóz -
ko dás cél já ra”. 

1973. jú nius 22–23. – Szem be sí tés.
Csuto ros Sán dor, Ha ris Lász ló és Molnár
V. Jó zsef tér szer ve zé se
A mû egy tri ló gia középsô ré sze, amely nek to váb -
bi da rab jai: „Lép csô ház-ak ció” (1973. má jus 26.,
Er kel ut ca 12.), „Út” (1973. no vem ber 24–25.,
BME E-k lub)

„Na gyon ér de kes és ta nul sá gos volt szá munk ra ez az
utol só, 73-as év. Már a nyá ri ese mé nyek elôtt lát ha tó
volt, hogy a mû vé szet po li ti ka vissza ko zót fúj. Az a sza -
bad ság, amit 1967–68-tól kezd ve ta pasz tal tunk, azt a la -
za gyep lôt, egy re in kább kezd ték meg húz ni. En nek ha tá -
sá ra, és a le he tô sé gek be szû kü lé sé nek okán ’73-ban két
ba rá tom mal, Csu to ros Sán dor ral és Mol nár V. Jó zsef fel
kö zös be mu ta tó kat szer vez tünk, me lyek nek lé nye ge a
tel jes sza bad ság, a Lek to rá tusnél kü li ség, va la mint egy -
más fel tét len vál la lá sa volt, ezért eze ket úgy ren dez tük,
hogy nem is je löl tük meg név vel. Az egész ese mény egy
há rom szer zôs kö zös mû volt. Az el sô ren dez vény Bu da -
pes ten volt, a IX. ke rü le ti Er kel ut ca 12-ben, és a Lép csô -
ház ne vet vi sel te, a má so dik Ba la ton bog lá ron volt a ká -
pol ná ban, a har ma dik pe dig a Mû egye te men. Kö zöt tünk
a bog lá ri be mu ta tó nak az volt a cí me, hogy Rek viem a
ká pol náért, és ez a Rek viem ak kor szü le tett, ami kor még
volt ká pol na. Azt a drasz ti kus be fe je zést, ami azután be -
kö vet ke zett, azt ter mé sze te sen nem lát tuk elô re, azt sen -
ki nem lát hat ta. Amit lát tunk, az vi szont az volt, hogy az
egész egy va la mi sa ját ma gá ból ere dô meg sem mi sü lés
fe lé ha lad. Er rôl szólt ez a Rek viem…”

(In ter jú Ha ris Lász ló val, 1998)

„[…] a krip ta, il let ve a rak tár nak 
ne ve zett he lyi ség meg te kin té se so -
rán a je len lé vôk für dô ru há kat, edé -
nye ket, gáz me le gí tôt ta lál tak,
ezen kí vül egy gyer mek bi lit, ami vi -
lá go san bi zo nyít ja, hogy a he lyi sé -
get la kás cél já ra hasz nál ják. […] a
ren de let ben elôír tak nak meg fe le -
lôen, a ren de le tek ben meg ha tá ro zott
for má ban gon dos kod ni fo gunk a lé -
te sít mény je len le gi hasz ná la tá nak
meg szün te té sé rôl.”
(Részlet a szem le után fel vett jegy zô könyvbôl)

„a Szem be sí tés
ál ta lunk meg fo gal ma zott /Csu to ros
Sán dor, Ha ris Lász ló és Mol nár V.
Jó zsef/ kol lek tív al ko tás be mu ta -
tá sa 1973. jú nius 22–23-án a ba la -
ton bog lá ri ká pol ná ban tör tént.
K á p o l n á t ké szí tet tünk. 
al ko  tá sunk ma ga a K á p o l n a
volt.
K á p o l n a, mint B í r ó s á g.
a L á t á s nyel vén fo gal maz tunk.
a fe hér (ká pol na fa lak, fo tók, fes -
tett for gó fém áll vány), fe ke te
(vász nak, fo tók), vö rös (mû anya gok)
szí ne ket al kal maz tuk.
az al ko tás lel tá ra: 2 db 40x40 cm-
es füg gesz tett fo tó. a „/” jel fe -
ke te ala pon fe hér, fe hér ala pon fe -
ke te sok szo ro zá sa. fe hér re me szelt
ká pol na fa lak. 5 db 130x200 cm-es
sûrû szövésû fe szí tett fe ke te vá -
szon. 2 db fo tó 100-szo ros na gyí tá -
sú hü velyk ujj -rész le tek. 5 db 16 cm
át mé rô jû mû anyag gömb fi gu ra fe hér -
re fes tett for gó fém áll vá nyon, át -
tet szô gömb tér ben vö rös mû anyag
szem csék öt fo ko za tú sû rûsö dé se, rit -
ku lá sa. 2 db 1x35x60 cm-es függesz -
tett mûanyag lap, át tet szô sík tér -
ben mûanyag szemcsék két fo ko za tú
sû rû sö dé se-rit ku lá sa.
Bu da pest, 1973. ok tó ber
(Csu to ros Sán dor, 1974)

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 21.; T/4/1973.; SML
3., 5.  67. dok.
Irodalom: 
Markovits, 1990, 104. o.
Géger, 1998, 77. o.

Do ku men tum: meg hí vó; meg -
hí vó (jú nius–szep tem ber,
ere  de ti leg Csu to ros Sán dor
egye dül); Lép csô ház–
Szem be sí tés–Út, do ku men -
tá ció-ka ta ló gus, 1974 (ben -
ne Csu to ros Sán dor írá sa a
Szem be sí tés rôl); Sze ma dám
György táv ira ta, 1973. jú -
nius 22.; Napló, 1973. jú nius
22., 23.
Fo tó: H/73/06.22/1–40
Dia: d-G/73.06.22.a–d
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o.
Sze ma dám György: „Utak
és ha tá rok”. Jegy ze tek Ha -
ris Lász ló fo tói hoz. A Ma -
gyar Kép zô - és Ipar mû vé -
szek Szö vet sé ge tá jé koz ta -
tó ja, 1980/1, 4–22. o.
Ke rék gyár tó Ist ván: Há rom
port ré – hát tér rel. Csu to ros
Sán dor. Kul tú ra és Kö zös -
ség, 1990/4., 85. o.
Me zei Ot tó: A Szü re non és
ki su gár zá sa. Ars Hun ga ri ca,
1991/1, 76. o.
Hock, 2000, 25. o.
Film: In ter jú Ha ris Lász ló -
val, Mol nár V. Jó zsef fel,
Don Pé ter rel és Pau er Gyu -
lá val. In: Vakáció I–II., 1998.
Valaki bennem tovább él
(Portréfilm Molnár V. Jó -
zsef rôl). I.–II., Videográfia, 
1993–1996.

236–237. Csutoros Sándor–Haris László–Molnár V. József: Szembesítés
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1973. jú nius 24–jú lius 7. – Be ke László,
Er dély Miklós, Jo vá no vics György,
Legén dy Pé ter, Ma jor Já nos, Pauer Gyula,
Szent jó by Ta más kiál lí tá sa, ese mé nyei
( 240–251. kép)

[…] Va sár nap [jú nius 24.] Le gén dy,
Szent jóby, Be ke csi nál tak új be ren -
de zést. Pau er csak hét fôn, ill. ked -
den ké szült el ve le. 
(Galántai György naplóbejegyzése)

Fo tó: G/73.06.24–07.07/1,
5–6, 12–13 [BB/73/1];
J/73.06.24–07.07/1–6 
Dia: d-G/73.06.24. a–o; 
d-G/73.07.01.a-t; 
d-G/73.07.01/2a–d
Iro da lom:
Be ke, 1980, 21. o.
Mau rer, 1980, 79. o.

Do ku men tum: meg hí vó (jú -
nius–szep tem ber, az ere de -
ti prog ram ban Hen cze Ta -
más ne ve is sze re pel);
Napló, 1973. jú nius 24–25.,
27., jú lius 1.; Hen cze Ta más
le ve le zô lap ja Ga lán tai
György nek, 1973. VI. 19.
(ML/19/1973.); A BRFK
III/III-B. alosz tály je len té se,
1973. au gusz tus 14., TH-O
16268/1., Hor gá szok fn.
dosszié, 176. o. 
( 92. dok.)

238–239. Csutoros Sándor–Haris László–Molnár V. József: Szembesítés

a ká pol nát. Na gyon fe szes lett a ká pol na bel sô rend je.
Én fe ke te vász na kat vit tem oda, ame lyek kel a nagy pén -
te ki temp lo mok ban ta kar ták le a szob ro kat, és le ta kar -
tak min dent, ami kép volt. Én azt akar tam le ta kar ni ezek -
kel a fe ke te vász nak kal, ami ott elôt te elô for dult. Ez egy
kép le tes le ta ka rás volt. Go no szû zés, ha úgy tet szik. Csu -
to ros Sa nyi nak ak kor volt a pe re, ami na gyon ke mény
do log volt, mert tisz tes ség te len per volt, a [gyöngyösi]
or vos per nek egy ré sze. Sa nyi nak a fe le sé ge volt or vos,
de Sa nyit is meg hur col ták emiatt. Ha ris La ci val meg csi -
nál tat ta a fe le sé gé nek és sa ját ma gá nak az ujj fény ké -
pét. Ez volt az ol tár kép, és elôt te mû anyag sab lon fe jek
vol tak, fej fi gu rák, a rit ku lás és sû rû sö dés kép le te ként.
Lé nye gé ben ez volt a ká pol na, ta lán még né hány do log
volt ben ne, de aki be lé pett, érez te, hogy ott ki fe szí tett
tér be lép. Mind a há rom al ka lom mal igen so kat gon dol -
koz tunk azon, ho gyan le het a te ret ki fe szí te ni. Rá jöt tünk,
hogy ez nem té ri prob lé ma, ha nem szel le mi prob lé ma
volt a szá munk ra. Te hát nem dek la ra tí ve fe szí tet tük ki
a te ret, ha nem szel le mi fe szült sé get pró bál tunk kel te ni
hi he tet len egy sze rû esz kö zök kel. És azt ta pasz tal tuk,
hogy ami kor egy ne vet gé lô cso port jött be, amint be lép -
tek a ká pol ná ba, meg vál to zott a vi sel ke dé sük anél kül,
hogy bár ki szólt vol na ne kik. Ez a csönd volt a ki fe szí -
tés, és min den szent tér nek az a lé nye ge, hogy meg vál -
to zik-e a vi sel ke dés, al kal mas-e ar ra, hogy az em ber el -
mé lyül jön, ami a ren de zô dés nek a kü szöb elô fel té te le.”

(In ter jú Mol nár V. Jó zsef fel, 1998)

„A Szem be sí tés az tu laj don kép pen há rom ese mény volt.
Én ezt nem a ha gyo má nyos ér te lem ben vett kiál lí tás nak
ne vez ném, ha nem in kább tér szer ve zés nek. Tér szer ve -
zés volt, amit az Er kel ut ca 12-ben csi nál tunk, an nak az
épü let nek a lép csô há zá ban, ahol én lak tam, tér szer ve -
zés volt a mû egye te mi és a ká pol na be li ak ció is. Szán -
dé kunk sze rint sza kra li zál ni akar tuk a te ret azok kal az
esz kö zök kel, ame lye ket mi egyéb ként más al ka lom mal
kiál lí tot tunk. De a ká pol nát sem kiál lí tó he lyi ség ként
hasz nál tuk ak kor. Úgy érez tük, hogy azok a hap pe nin gek
– vagy legalábbis a hap pe nin gek nek egy ré sze, amik ott
a ká pol ná ban zaj lot tak – de sza kra li zál ták a ká pol nát.
Ez szub jek tív do log per sze, de én eze ket ott a ká pol ná -
ban szent ség tö rés nek tar tot tam, azért, mert én is ten hí -
vô em ber vol tam, és ma is az va gyok. És a ká pol na szá -
mom ra szent ség. Ne kem na gyon fon tos volt az, hogy ha
itt, eb ben a ha zá ban te szek va la mit, akár mi lyen sze rény
esz kö zök kel is, an nak a vissz hang ja ne le gyen meg bot -
rán koz ta tó. Én már ak kor idô sebb is vol tam, mint a töb -
biek, negy ve nes vol tam, és ta lán a ko rom miatt sem sze -
ret tem a bot rányt. Kü lö nös kép pen azt nem, ami kor valaki
min denáron bot rányt akar, bajt ke ver. Én azt baj ke ve -
rés nek tar tot tam, és ez me gint tel je sen szub jek tív vé le -
mény, de ha son ló mó don vé le ke dett Csu to ros Sa nyi is.
Mi hár man azért áll tunk össze, hogy új ra sza kra li zál juk



• Szent jó by Ta más: Légy ti los!

1973. jú nius 25. – A Mû ve lô dés ügyi Mi -
nisz té rium kép zô mû vé sze ti osz tály ve ze tô -
je felszólítja a Me gyei Ta nács mû ve lô dés -
ügyi osz tály ve ze tô jét, hogy vizs gál ja fe lül
Ga lán tai 1973-as kiál lí tá si prog ram ját.
Hat ha tós fel lé pést sür get az en ge dély nél -
kü li te vé keny ség el len. 

A le vél má so la tát a Lek to rá tus igaz ga tó -
ja is meg kap ja, vá la szul  jú nius 11-i le -
ve lé re.

1973. jú nius 25. – Az MSZMP KB mun ka tár sai a ká pol na tár lat ügyé ben a  jú nius
21-én meg kül dött je len tés alap ján Bu da pes ten fo gad ják a So mogy me gyei párt tit kárt.
A meg be szé lé sen Nagy Mik lós, az MSZMP KB TKKO ve ze tô je a tár la tok
beszüntetése ér de ké ben jo gi lé pé se ket ja va sol. Egyetért azzal, hogy az Ál la mi Egy ház -
ügyi Hi va tal Lé kai Lász ló veszp ré mi püs pö kön ke resz tül kér je Ga lán tai bér le ti
szerzôdésének fel bon tá sát. Be recz ky Lo ránd, az MSZMP KB kép zô mû vé sze ti re fe ren se
hang sú lyoz za, hogy a té mát el sô sor ban jo gi, kö ze gész ség ügyi szem pont ból kell meg kö -
ze lí te ni.

„[…] A prog ram ban sze rep lô kép zô mû -
vé szek majd nem ki vé tel nél kül azok -
hoz a kö rök höz tar toz nak, me lyek
en ge dély nél kül ren de zett kiál lí -
tá saik kal, cso por tos de monst rá -
cióik kal, a for ma liz mus és di let -
tan tiz mus kul tu szát ter jeszt ve, s
ez zel ká ro san be fo lyá sol va a kö zön -
ség kép zô mû vé sze ti orien tá lá sát, a
kö zel múlt ban nem egy eset ben sú lyo -
san za var ták mû vé szet po li ti kai cél -
ki tû zé seink meg va ló sí tá sát. […]
Ga lán tai György olyan fó ru mot ho -

zott lét re és fej leszt to vább Ba la -
ton bog lá ron, amely ho va  to vább a mû -
vé szet po li ti kánk kal szem ben ál ló
ten den ciák köz pont já vá, nyílt ter -
jesz tô jé vé és hang adó já vá vá lik. Je -
len eset ben is nyil ván va lóan olyan
szer vez ke dés rôl van szó, ami tel jes
egé szé ben sem mi be ve szi mind a tör -
vé nyes ren del ke zé se ket, mind pe dig
a kul túr po li ti kai cél ki tû zé se ket.
[…] – Gádor Endre”
(Részlet a levélbôl)

„Ba la ton bog lá ron is ál lí tot tam ki olyan konst ruk ciót, 
ami a ti los sal fog lal ko zott. A mû vé szet tör té né szek
gyakran ar ra gon dol nak, hogy ez a há rom »T«-vel kap -
cso la tos, a til tott, tûrt, tá mo ga tott, »t« be tû jé vel kapcso -
la tos fo ga lom. Nyil ván ar ra is vo nat ko zik, de az alap -
esz me egy esz té ti kai rend szer ben van, még hoz zá az
állam és az egy ház által megál la pí tott ti los ra vo nat ko -
zik. Nem az ak tuá lis, szo cia lis ta vagy ún. szo cia lis ta
állam rend és an nak egy há za ál tal felál lí tott rend jé ben,
ha nem vi lág mé re tek ben. Ne kem az volt fon tos, hogy
meg ne vez zem ezt a te rü le tet, a ti los te rü le tét, és azt
ajánl jam, hogy le gyen a do log ti los, mert hi szen szá -
munk ra ki mu tat ha tóan min dig is az volt a mû vé szet.
Ba la ton bog lá ron, az ol tár he lyén egy A 4-es író lap ra ap -
ró be tûk kel felír tam azt, hogy Légy ti los! Egy kor dont
húz tam elé, így a pub li kum, ami kor odaér ke zett, nem
tud ta elol vas ni, mert olyan messze volt a szö veg. Te hát
ah hoz, hogy ezt va la ki el tud ja ol vas ni, át kel lett mász -
nia a kor lá ton, és amikor át má szott a kor lá ton, ak kor
azt ol vas ta, hogy Légy ti los! Te hát pon to san azt ol vas -
ta el, amit el vég zett, át lép te a kor lá tot.”

(In ter jú St. Auby Ta más sal, 1998)

Do ku men tum: Légy Ti los 
felirat
Dia: d-G/73.06.24a, f, i, l
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o.
Zwickl And rás: A neoavant -
gárd je lent ke zé se  – az Ipar -
terv, a Szü re non és Ba la ton -
bog lár: And rá si–Pa ta ki–
Szücs–Zwickl, 1999, 180. o.
Hock, 2000, 23–24. o. 
Film: In ter jú St. Auby 
Tamás sal. In: Va ká ció I–II.,
1998.

Do ku men tum: MOL XIX -I-4-m 
117.916/1973. (jú nius 19.) 

 68. dok.; SML 4. 

 69. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 75–76. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 164. o.

Do ku men tum: SML 1. 
 73. dok. 
Irodalom:
Géger, 1998, 76. o.
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240. Szentjóby Tamás Légy tilos! címû munkája elôtt



1973. jú nius 25. – A köz sé gi ta nács mû -
sza ki ügy in té zô je a já rá si Kö jál-felügye lô -
vel újabb szem lét tart és megál la pít ja, hogy
Ga lán tai épí té si en ge dély nél kül ár nyék szé -
ket ál lí tott fel.

1973. jú nius 26. – A köz sé gi ta nács épí tés -
ren dé sze ti ha tá ro za tá ban kö te le zi Ga lán tai
Györ gyöt az en ge dély nél kü li ár nyék szék
le bon tá sá ra, és az ál ta la bé relt te rü let ren -
de zé sé re. El len ke zô eset ben a kö te le zett ter -
hé re, ha tó sá gi úton bont ják le a „lé te sít -
ményt”. 

1973. jú nius 27. – A me gyei Kö jál ha tá ro -
zat ban kö te le zi a ba la ton bog lá ri plé bá nost
a bot rá nyos nak ítélt kö ze gész ség ügyi ál la -
pot azon na li fel szá mo lá sá ra és a te rü let fer -
tôt le ní té sé re. A dön tést a plé bá nos meg fel -
leb be zi.

1973. jú nius 27. – A me gyei párt tit kár el -
kül di a me gyei ta nács el nö ké nek a bu da pes -
ti ta lál ko zó ról ( jú nius 25.) ké szült je len -
té sét, és ké ri az el nök uta sí tá sát a ter ve zett
in téz ke dé sek ( jú nius 15.) vég re haj tá sára.

1973. jú nius 28. – Az Ál la mi Biz to sí tó Fo -
nyó di Fiók ja fel mond ja az 1967-ben kö -
tött biz to sí tá si szer zô dést, az zal az in dok -
kal, hogy ház tar tá si biz to sí tást csak la kás ra
le het köt ni. Ké rik, hogy új biz to sí tás meg -
kö té se vé gett Ga lán tai ke res se fel fiók ju kat
( jú lius 3.).

1973. jú nius 29. – Pau er Gyu lát Ba la ton -
bog lá ron civil rend ôrök pro vo kál ják, majd
be szál lít ják a rend ôr ség re, ahol a ká pol ná -
ról és a kiál lí tá sok ról fag gat ják.

gyok, és me gyek ebé del ni az ét te rem be a ba rá taim mal, 
de ezt nem vet ték tu do má sul, ha nem az zal az érv vel,
hogy én a krém fagy lalt kö rül ólál ko dom, rám tá mad tak
és hát ren de sen el ver tek. A ve re ke dés ben per sze én is
részt vet tem, mely nek kö vet kez mé nye négy hó nap fel -
füg gesz tett bör tön bün te tés lett. 
Tô lem olya no kat kér dez tek a rend ôr sé gen, ami egyál -
ta lán nem a rend ôr ség te rü le te, hogy mi lyen kap cso la -
tom van a Lek to rá tus sal, hogy mik ezek a fal ra ki ra kott
szö ve gek, mert szö veg mû ve ket ál lí tot tam ki annak
idején.”

(In ter jú Pau er Gyu lá val, 1998)

„[…] egy ot ta ni üdü lô be meg hív tak ebéd re szí nészkol -
lé gáim, akik kel a ka pos vá ri szín ház ban is mer ked tem
meg. Vi har tá madt, és na gyon eláz va vi ze sen ér kez tem
oda. Elô ször a mos dó ba men tem, majd miu tán ki jöt tem
a mos dó ból, oda ro hant egy em ber hoz zám, hogy mit ke -
re sek én itt. Mond tam, hogy én itt meg hí vott ven dég va -
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241–243. Pauer Gyula: Elképzelésmûvek (feliratok üres
posztamensen)

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 25.; SML 3. 

 70. dok.

Do ku men tum: T/5/1973.; 
SML 3. 
Irodalom: 
Markovits, 1990, 104. o.

Do ku men tum: SML 1., 3. 
 71. dok.
Irodalom: 
Markovits, 1990, 104. o.
Géger, 1998, 77. o.

Do ku men tum: SML 1. 
 72–73. dok. 

Do ku men tum: B/4, 
4a/1973.; SML 1. 
Irodalom: 
Markovits, 1990, 104. o.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú nius 29.; Somogy Megyei
Bíróság Irattára, 
B/655/1973/4. sz. ítélet.
Film: Interjú Pauer Gyulával.
In: Vakáció I–II., 1998.



Ezen a kiál lí tá son ke rült be mu ta tás ra Le gén dy
Péter Ked ves Lá to ga tó! cí mû szövegmunkája is 

( 59. kép.)

1973. jú lius 1. – a kiál lí tás kiegé szül
Erdély Mik lós, Jová no vics György,
Major Já nos mun kái val

Do ku men tum: Mi az avant-
gar  diz mus?… (a za kó val 
együtt kiál lí tott 1 old. gé pelt
szö veg, kö zöl ve: AL 5, 1983.
nyár, 6. o.)
Fo tó: 
VJ/73.06.24–07.07/5, 6
Dia: d-G/73.07.01/1 m, p; 
d-G/73.07.01/2 b, d
d-M/73.08.19–25/1
Iro da lom:
TNPU – St. Au by Ta más: 
Auto ka ta lí zis (ka ta ló gus).
Bu da pest Art Ex po– Ví zi vá -
ro si Ga lé ria, Bu da pest, 1995
Film: In ter jú Jo vá no vics 
Györggyel. In: Va ká ció I–II.,
1998.
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244–245. Legéndy Péter: Térbeli vers – Járható út

246. Erdély Miklós a kápolnában, felette Isten pici címû képe,
a sarokban Major János kabátja



• Er dély Mik lós–Jo vá no vics György–Ma jor
János: Ma jor Já nos ka bát ja

• Jo vá no vics György: Fal
( 61–64. kép is)

„Nem vit tem ma gam mal sem mi lyen kiál lí tá si tár gyat,
ha nem a vo na ton, vagy az au tó ban nagy kon cent rá cióval
ké szül tem, hogy majd meg tud jam ol da ni azt a hely zetet,
hogy ki kell ál lí ta nom anél kül, hogy ci pel nék a há ta mon
va la mit, vagy egy nagy, drá ga te her au tót bé rel nék és egy
ha tal mas, kész kô szob rot oda vin nék. Te hát a kész séget,
a fris ses sé get, a rea gá ló ké pes sé get pró bál tam éb ren
tar ta ni, ápol ni ma gam ban. Megér kez tem Ba la tonboglár -
ra, és úgy dön töt tem, meg kér de zem Ga lán ta it, hogy
prob lé mát je lent-e ne ki, ha kárt te szek az ô ob jek tu má -
ban, te hát a ká pol ná ban. Azt mond ta, at tól függ, hogy mi-

 
lyen mér ték ben, vagy mi re gon do lok. És ak kor el mond -
tam, hogy az én mû vem az ô ká pol ná ja ré sze lesz. Egyet -
len fe hér Jo vá no vics mû lesz ben ne, ami be leolvad a fe -
hér fal ba. Ak kor már volt né hány fe hér gipszmun kám.
Kér tem egy vé sôt tô le, és egy fél te nyér nyi, ta lán tég la -
lap ra em lé kez te tô kis fe lü le tet ki vés tem a temp lom falá -
nak a va ko la tá ból. Te hát egy va kolt részt ke res tem, nem
a tisz ta kô fe lü le tet, mintha csak egy vil lany kap csolót
vagy kon nek tort akar nék el he lyez ni, de a hoz zá ve ze tô
ká bel ve ze ték vé se te nél kül. Ami kor elér tem a tég láig,
ak kor megáll tam, azt ki tisz tí tot tam, ezál tal ke let ke zett
egy kis ne ga tív rész, és pi ro sas tég la szín ke rült elô a fehér
fal ból. És ak kor egy fánd li ban, vagy egy gumi lab dá ban
kis gip szet ke ver tem, kö rül be lül annyit, amennyi va ko -

„Ez a mû, a ma gyar mû vé szet ben pa ra dig ma ti kus sá vá -
ló Ma jor Já nos ka bát ja ne vû al ko tás […] úgy szü le tett,
hogy azt hi szem, ak kor vo nat tal men tünk le [Ba la ton -
bog lár ra] Er déllyel és Ma jor ral, és tud tuk, hogy hár man
fo gunk va la mit kiál lí ta ni, de me gint csak ki de rült, hogy
nem csak én nem tu dom, hogy mit fo gok kiál lí ta ni, és
majd rög tö nöz ni aka rok, mint ahogy rög tö nöz tem a
fehér kis négy ze tet a va ko lat ba, ha nem a Ma jor és az
Er dély se ké szült. Út köz ben a vo na ton Ma jor Jan csi
levet te a ka bát ját, mert me leg volt, és felakasz tot ta.
A Jó isten nek… kel le ne tud ni, hogy ezt így mû nek el sô -
ként ki mond ta ki. Nem tu dok ar ról, hogy Er dély küz dött
vol na azért, hogy ez nem a hár munk mû ve, ha nem az
övé, Ma jor sem ál lít ja ezt.”

(In ter jú Jo vá no vics Györggyel, 1998)

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 1.
Dia: d-G/73.07.01.a, a/1,
a/2, b
Iro da lom:
Hock, 2000, 24. o.
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247. Major János kabátja

Mi az avant gar diz mus?
Avant gar dis ta tett nek mi nô sít he tô-e, hogy Er dély Mik lós, Jo vá no vics
György és Ma jor Já nos kö zö sen kiál lí tot tak egy ka bá tot?
Az avant gar de szó él csa pa tot je lent.
Az avant gar dis ták olyan mû vé szek, akik nem elé ged nek meg a ki ta po sott
út tal, az is mert esz té ti kai tör vé nyek al kal ma zá sá val, ha nem az
esztéti kum új le he tô sé gei nek fel tá rá sá ra, új esz té ti kai ka te gó riák
lét re ho zá sá ra tö re ked nek.
Az avant gar diz mus nagy klasszi ku sai nak mû vé sze te (például Pi cas so,
Mond ri an, Le Cor bu sier mû vé sze te) ma már vi lág szer te elis mert, – az
avant gar diz mus dia dal mas ko dott az elôíté le te ken, egy re szé le sebb
tömege ket hó dít meg.
En nek el le né re az avant gar diz mus hely ze te most mégis prob le ma ti kus nak
lát szik, s a fô prob lé ma ma gá ból az avant gar diz mus lé nye gé bôl, alap ve tô
kri té riu má ból, a szün te le nül az új ra irá nyu ló tö rek vés bôl kö vet ke zik.
Ugyanis az avant gar dis ta mû vész ön ma gát és a töb bi avant gar dis tát
kény sze rül kor lá toz ni min den egyes új mû lét re ho zá sá val, ugyanolyat
vagy lé nye gé ben ha son lót töb bé egyi kük sem csi nál hat.
Ily módon az avant gar diz mus, mely a ta buk le dön té sé vel a sza bad ság
mûvé sze té nek in dult, min den egyes új mû vel új ti la lom fát ál lít ma gá nak.
E ka bát ban, me lyet kö zö sen ál lí tot tunk ki, kí sér le tet lá tok az avant -
gar diz mus fel sza ba dí tá sá ra.
E mû már nem tar tal maz sem mi fé le új mo tí vu mot.
Ru ha da ra bot kiál lí ta ni nem új. Cla es Ol den burg ál lí tott ki nad rá got
1962-ben. Nem új, hogy há rom mû vész kö zö sen vál lal egy al ko tást.
Közismert pél da er re a Ku kri nyik szi -e gyüt tes.
Nem új, hogy mû tár gyat, az ál ta la fel ve tett prob lé mát ér tel me zô szö veg
kí sé re té ben ál lí ta nak ki. Ez a kon cept -art fô jel lem zô je (Jo seph
Kosuth).
És az sem baj, mert az se új, hogy nin csen ben ne sem mi új.
(A za kó val együtt kiál lí tott szö veg, 1973)
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la tot le ver tem, és ezt a részt vissza va kol tam az én gip -
szem mel. Ami ugye fi zi kai lag olyan tu laj don sá gú, hogy
a fel va ko lás kor a ned ves ség ál tal még egész sö tét a fe -
hér gipsz is, és két-há rom nap alatt pe dig hó fe hér re szá -
rad. El mond tam Ga lán ta i nak, hogy most itt van egy ki -
csit ned ves és sö té tebb folt, mint ami kor ja vít ják egy
szo ba fa lá nak a hi báit. De ha gipsszel ja vít ják és nem
mal ter ral – ami be a ho mok már ele ve be le vi szi a sö tét
szint –, ak kor ér de kes je len ség zaj lik le. Né hány nap
alatt a do log hoz zá fe hé re dik a kör nye zet hez, és mintegy
el tû nik. Azóta átala kí tot ták a ká pol nát, és nyil ván nincs
meg a mû, de hogy ha Ga lán ta ié ma rad, ak kor a mû vem
akár év szá za do kig ott ma rad a fal ban, mint egy op ti -
kai lag lát ha tat lan, de fi zi kai lag ab szo lút lé te zô be tét.”

(In ter jú Jo vá no vics Györggyel, 1998)

• Ma jor Já nos mint élô sír em lék Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 1.
Dia: d-G/73.07.01.c, d, e,
e/1, e/2, e/3, h, i
Iro da lom:
Hock, 2000, 25. o. 
Film: In ter jú Jo vá no vics
Györggyel. In: Vakáció I–II.,
1998.

Do ku men tum: So mogy 
Me gyei Bí ró ság irat tá ra,
B/655/1973/4. sz. íté let;
Napló, 1973. jú nius 29., 
jú lius 1–2. 

1973. jú lius 2. – Pau er Gyu lát a ba la ton bog lá ri MÁV- üdü lô ben tör tént du la ko dás 
( jú nius 29.) miatt a Len gyel tó ti Já rás bí ró ság hi va ta los sze mély el le ni erô szak vád já -
val négy hó nap bör tön bün te tés re íté li. A Ka pos vá ri Me gyei Bí ró ság ok tó ber 25-én az
íté le tet két év pró ba idô re fel füg geszti, és Pau ert 2000 Ft pénz bír ság ra kö te le zi. 

249–251. Major János: [Élô síremlék]

248. Jovánovics György: Fal



1973. jú lius 7. – Aj tony Ár pád, Bó dy
Gá bor, Csá kó Mi hály, Do bos Gá bor,
Do náth Pé ter, Háy Ág nes, Kô rö si
Zsuzsa, Naj má nyi Lász ló, No vák Márk,
Pór György film jei nek ve tí té se
Bemutatásra kerül: 
Csá kó Mi hály: Gye rek já té kok; Kô rö si Zsu zsa:
Mell ápo lás; Pór György film je Szent jó by Ta másnak
a Ganz- Má vag Mû ve lô dé si Ház ban meg tar tott
hap pe ning jé rôl; No vák Márk: Kul túr misz ti ka;
Háy Ág nes: Ba bák; Dobos- Do náth: Sokk-stressz,
Naj má nyi Lász ló film je: sa ját ar ca szö veg gel és ze -
né vel, va la mint Aj tony Ár pád film je

1973. jú lius 8. – Haj na li fél négy kor raz -
zia a ká pol ná ban. Huszonkilenc sze mélyt
el lenôriz nek. 

1973. jú lius 2. – Ban ko vits Gyu la egy ház köz sé gi vi lá gi el nök in for má ciói sze rint az
egy ház átad ja a ká pol nát a köz sé gi vagy a me gyei ta nács nak ha szon él ve zet re. 
( jú lius 13.) Ke re sik a jo gi le he tô sé geit an nak, hogy a Ga lán tai és az egy ház köz ség
kö zött lét re jött bér le ti szer zô dést fel bont has sák ( au gusz tus 6.). 

1973. jú lius 3. – Ga lán tai Fo nyód ra uta zik, hogy új biz to sí tást kös sön, de „me gyei
dön tés re” hi vat koz va az Ál la mi Biz to sí tó fo nyó di fiók ja ezt meg ta gad ja.

„Ga lán tai ar ra a kér dés re, hogy a
je len lé vô sze mé lyek miért tar tóz -
kod nak a ká pol ná ban, el mond ta, hogy
mind a ba rá tai, és mû vé szek va la -
mennyien, ô hív ta meg ôket mû vé szi
vi ták ra. A je len lé vô sze mé lye ket
iga zol tat tuk és megál la pí tot tuk,
hogy egye te mi hall ga tók, köz tük a
jog tu do má nyi egye tem 3 éves [sic!]
hall ga tó ja, or vos tu do má nyi egye tem
2 éves [sic!] hall ga tó ja, a Ma gyar
Rá dió és Te le ví zió kül sô mun ka tár -
sa. Az iga zol ta tott sze mé lyek kö -
zött meg volt ta lál ha tó az Or szá -
gos Író szö vet ség szer zô dé ses al kal -
ma zott ja.”
(Rész let a rend ôri je len tés bôl)

Haj na li 1/4 4-kor rend ôr ség, 5 rend -
ôr, 4+1 pa rancs nok, és két ku tya.
A ku tyá kat nem vit ték ki fel szó lí -
tá som el le né re. Pa pírt nem mu tat tak
fel szó lí tá som el le né re” 
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 2.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 3.; SML 1.

Do ku men tum: meg hí vó 
(június–szep tem ber, Csá kó
Mi hály, Háy Ág nes, Kô rö si
Zsu zsa, No vák Márk és Pór
György ne ve ere de ti leg nem
sze re pel); Napló, 1973. jú -
lius 7.; Do bos Gá bor és Do -
náth Pé ter üze ne te Ga lán tai
György  nek, d. n. (1973. 
jú nius 26., ML/22/1973.),
va la mint a Pór György–Nép -
szabadság saj tó-helyre iga -
zítási per rel kap cso la tos
do ku men tu mok: 
A BM III/II I-4 -a. alosz tály je -
len té se a BM III/II I-4-b.
alosz tá lyá nak, 1974. 
már cius 26., TH T-9481/3.,
Össze tar tók III. fn. dosszié,
86–87. o.; Saj tó-hely reiga -
zí tá si el já rás ban az al pe res
vé de ke zé sét tar tal ma zó elô -
ké szí tô irat, Fô vá ro si Bí ró -
ság Irat tá ra, ügy szám:
20.520/1974., d. n. (ja nuár
vé ge) ( 151. dok.); Pes ti
fn. tmb. 1974. már cius 26-i
je len té se, TH M-38710/1,
32–33. o. ( 152. dok.);
Jegy zô könyv nyil vá nos tár -
gya lás ról, 1974. feb ruár 6.,
Fô vá ro si Bí ró ság Irat tá ra,
ügy szám: 20.520/1974.
Iro da lom: 
Sasvári, 2000.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
július 8.; SML 5., 
 75. dok.;
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié 
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252. Donáth Péter és Csákó Mihály a kápolna bejáratánál, a háttérben Galántai György
Fôútvonal – magánterület címû munkája



1973. jú lius 8–14. – Gu lyás Gyu la és
Go i chi Ki ta ga wa kiál lí tá sa

1973. jú lius 13. – Szer zô déster ve zet ké szül
a ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség és a köz -
sé gi ta nács kö zött. En nek ér tel mé ben az
egy ház 25 év re, el len szol gál ta tás nél kül
átad ja a ta nács nak a ká pol na ke ze lôi jo gát. 

1973. jú lius 14. – Haj na li fél 5-kor rend -
ôr sé gi el lenôr zés, két lányt el visz nek. 

1973. jú lius 14. – Dél elôtt 10 óra kor a me -
gyei ta nács el nök he lyet te se, a já rá si hivatal
el nö ke és mû ve lô dés ügyi osz tály ve ze tô je a
ba la ton bog lá ri köz sé gi ta nács tit ká rá val el -
lenôr zést tart a ká pol ná ban.

1973. jú lius 14. – Az ere de ti prog ram sze -
rint ezen a na pon lett vol na a Kas sák Szín -
ház elôadá sa (a su rá nyi film for ga tás miatt
 au gusz tus 12-re ha lasz tot ták).

1973. jú lius 13. – A Já rá si Rend ôr ka pi tány ság ve ze tô je be szá mol  me gyei felettesének 
a  jú lius 8-i, haj na li rend ôri el lenôr zés rôl, melynek során huazonkilenc sze mélyt 
iga zol tat tak. Újabb ellenôr zé se ket ter vez nek jú lius 15-én és 22-én, egy köz biz ton sá gi 
ak ció ke re té ben. A je len tést to váb bi in téz ke dés re meg kül di a me gyei ta nács el nök -
helyet te sé nek, va la mint a já rá si párt tit kár nak is.

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber); pla -
kát, Napló, 1973. július 2., 8.
Fo tó:
VJ/73.07.08–14/1–3; 
G/73.07.08–14/3
[BB/73/2/1]
Dia: d-G/73.07.08.a–k
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o.
Film: In ter jú Gulyás
Gyulával. In: Vakáció I–II.,
1998.

Do ku men tum: SML 5. 
 74–75. dok.

Do ku men tum: SML 5., Ér se ki 
Le vél tár, Veszp rém, Ac ta
Dioecesa na, f. 130-1/1968. 
 76. dok.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 14. 

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 14.; SML 3. 
 77. dok. 

Do ku men tum: meghívó 
(június–szeptember); 
TH O-16268/1 Hor gá szok I.
fn. dosszié 257. Az 1973. július 14-i hatósági ellenôrzés. 

A hivatalnokokkal Orvos András (középen) tárgyal

255. Gulyás Gyula: Fészek 256. Gulyás Gyula: Pillanatnyi megoldás

253. Gulyás Gyula: Objektív valóság (Nyitott csô) 254. Gulyás Gyula: A nagy dugó (Dugó-objekt)
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1973. jú lius 15–21. – Ba ra nyay And rás,
Bo tond Ká roly, Do náth Pé ter, Ké ri
Ádám, Ná das dy Já nos, Pa izs Lász ló,
Orvos And rás kiál lí tá sa

1973. jú lius 16. – A Köz sé gi Ta nács Szak igaz ga tá si Szer ve, 1973. au gusz tus 5-i 
ha tár idô vel épí tés ren dé sze ti ha tá ro zat ban kö te le zi Ga lán tai Györ gyöt a ká pol na 
je len le gi hasz ná la tá nak meg szün teté sé re, mi vel „a […] lé te sít ményt hasz ná lat ba vé te li
en ge dély nél kül hasz nál ja úgy, hogy […] el tér az ere de ti ren del te té sé tôl”. 
A ha tá ro za tot Ga lán tai meg fel leb be zi ( jú lius 20.).

1973. jú lius 19. – Az MSZMP KB Tu do má nyos, Közoktatási és Kulturális Osz tá lyá nak
osz tály ve ze tô-he lyet te se, a me gyei és a já rá si el sô tit kár lá to ga tást tesz a ká pol ná ban.

1973. jú lius 20. – Ga lán tai a Fo nyó di Já rá si Hi va tal Mû sza ki Osz tá lyá nál fel leb bez 
a jú nius 26-i épí tés ren dé sze ti ha tá ro zat el len, és ké ri a meg lé vô ár nyék szék ideig le nes
fenn ma ra dá sát a to váb bi en ge dé lyek meg szer zé séig. 

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber);
Napló, 1973. jú lius 14., 20.;
Do náth Pé ter le ve le Ga lán -
tai György nek, d. n. [1973.
jú lius ele je], (ML/26/1973.)
Fo tó: GZ/73.07.15–21/1–2
Dia: d-G/73.07.15./1a–1u; 
d-G/73.07.15./2a–2j 
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o.
Paizs László. Körmendi
Galé ria, Budapest, 2000,
38., 46., 116., 118. o.

Do ku men tum: T/6/1973. 
 78. dok.
Irodalom:
Géger, 1998, 77. o.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 19. 

Do ku men tum: T/8/1973. 
 79. dok.
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258. Paizs László, Orvos András és Donáth Péter mûvei

259. Baranyay András, Paizs László és Botond Károly mûvei



1973. jú lius 21. – Ko vács Ist ván Stú dió 
A stú dió tag jai, illetve az elôadás ban részt ve vôk,
se géd ke zôk: Ha jas Ti bor, Eper jes sy Ka ta lin,
Kígyós Esz ter, Ma gos György, Mu rá nyi Sán dor,
Naj má nyi Lász ló, Or sós Gyön gyi, Papp Ta más,
Pus kás Ist ván, Rajk Lász ló, Sán dor Éva, Su rik
Béla, Szûcs Zsu zsa, Tóth And rás, Ul vecz ky
Gábor, Var sá nyi Ot ti lia

Naj má nyi Lász ló: Ba rát sá gos bá nás mód
(rész le tek)

Ma szom bat van, néz ze meg a nap tár ban
Ma pén tek van, néz ze meg a nap tár ban
Ma csü tör tök van, néz ze meg a nap -
tár ban
Ma szer da van, néz ze meg a nap tár ban
Ma kedd van, néz ze meg a nap tár ban
Ma hét fô van, néz ze meg a nap tár ban
Ma va sár nap van, néz ze meg a nap -
tár ban

A park ôr nem Ro bin Hood

[…]

Egy szé ken ülök, kö zel Ön höz
Em lé kez te ti ez Önt va la mi re?
Egy be szél ge tés re ta lán?
Mi most be szél ge tünk?
Egy köz le ke dé si baleset re?
Mi most összeüt kö zünk?
Egy ebéd re?
Én nem va gyok egy tál étel
An nak a be szél ge tés nek, baleset nek,
ebéd nek az em lé ke fon tos Ön nek?
Fon to sabb, mint amit most lát?

[…]

Szé ken ülök az Ön kö ze lé ben
Ha kér dez tô lem va la mit, én vá la -
szo lok Ön nek
Mi jo go sít fel er re?
Ta lán a szék?
Vagy a ket tônk kö zel sé ge?
Vagy a ket tônk tá vol sá ga?
Vagy az Ön kér dé se?

Vagy az én el ha tá ro zá som?
Vagy egy le he tô ség?
Vagy az én ké pes sé geim?
Vagy az Ön ké pes sé gei?
Ha nem vá la szol nék, se gít sé get ta -
gad nék meg?
Ha nem vá la szol nék, csök ken ne az
ön be csü lé sem?
Ha rosszat vá la szol nék, se gít sé get
ta gad nék meg?
Ha rosszat vá la szol nék, csök ken ne
az ön be csü lé sem?

Felál lok, el me gyek az aj tóig
Ha ki né zek az aj tón, mit lá tok?
A tá jat
Vissza me gyek a szé kem hez
És az tán
Feleme lem a ka rom
Mi tör tént?
Feláll tam, el men tem az aj tóig
És az tán?
Ki néz tem raj ta
És az tán
Vissza men tem a szé kem hez
És az tán?
Felemel tem a ka rom
Mit lá tott?
Töb bet vagy ke ve seb bet?
Mi tör tént?
Feláll tam, el men tem az aj tóig,
ki néz tem raj ta
vissza men tem szé kem hez,
felemel tem a ka rom
Be ne dek Ist ván pro fesszor nem az
anyám tyúkja

[…]

(A tel jes szöveget lásd: AL 5, 1983. nyár, 52–54., 56. o.)

„Naj má nyi ék jöt tek. Me gint na gyon
so kan vol tunk, majd nem annyian, mint
a film ve tí té sen múlt kor. Naj má nyi -
ék há lót fe szí tet tek fel a ká pol -
ná ba. Dél elôtt kezd ték, ez el tar -
tott ké sô dél utá nig. A he lyi sé get
kiürí tet tük és az ap szis elé nejlon
fal ke rült, ami mö gött há rom posz -
ta mens bôl ké szült kan dal ló alak zat,
azon üve gek, más hol is, ab lak ban és
egyéb he lye ken […] a há ló ba még
szür ke nejlon ke rült, ami ben fi gu -
rák mo zog tak: lent a kö zön ség leült
és össze lett kö töz ve egy más sal és
a há ló val.”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: meg hí vó (jú -
nius–szep tem ber); Napló,
1973. jú lius 21., 22.; SM RFK
III/III. Osz tály 1973. au gusz -
tus 22-i je len té se, 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 189–194. o.
( 104. dok.); BRFK III/III-B
alosz tály 1973. au gusz tus 
22-i je len té se, 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 195–196. o.
( 101. dok.) 
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o.
Bel lér Ág nes: Ká pol na-bot -
rány Ba la ton bog lá ron.
Ri port, 1990/11, 12. o.
Hock, 2000, 24. o.

Do ku men tum: ké zi rat (két 
vál to zat ban: pisz ko zat és 
vég le ges; kö zöl ve: AL 5, 
1983. nyár, 52–54., 56. o.);
meg hí vó (jú nius–szep tem -
ber); Napló, 1973. jú lius 21.,
22.; SM RFK III/III. osz tály
1973. au gusz tus 22-i je len -
té se, TH O-16268/1.,
Hor gá szok I. fn. dosszié, 
189–194. o. ( 104. dok.);
BRFK III/III-B alosz tály 1973.
au gusz tus 22-i je len té se, 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 195–196. o.
( 101. dok.)
Fo tó: G/73.07.21/1–7,
9–11, 36 [BB/73/2/1];
VJ/73.07.21/1–9
Iro da lom:
Mau rer, 1980, 79. o. 
Bel lér Ág nes: Ká pol na-bot -
rány Ba la ton bog lá ron.
Ri port, 1990/11, 12. o.
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260. Najmányi László a Barátságos bánásmód elôadásán
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Ha jas Ti bor ak ciói

• Én is ilyen nek lá tom (kon szen zus ak ció)

• Sza bad ság ipa ri adás, IV. csa tor na (ak ció felol va -
sás és happe ning) 

„Saj ná lom, hogy elô ször kell ide
beír nom, de úgy lá tom még sem mi fé -
le be jegy zés nem rögzí  ti a mai es -
te ese mé nyét, és így ne kem kell be -
 je len te nem (hogy rög tön utá na le di -
csér jem) a

Ha jas Ti bor ese mé nyét.
A kö zön ség szin te em ber fe let ti mó -
don pró bált túl lép ni ma gán, és így
egé szen ke vés sznob só haj és hecc-
rö hö gés hang zott csak el. A részt -
ve vôk össze köt te té se és a felol va -
sott szö veg egy sé get al ko tott (a kö -
te lé kek elége té se zár ta le), eh hez
a blokk hoz ké pest az elôt te le zaj -
lott há ló já ték kül sôd le ges volt. Az
ese mé nye zô (Ha jas Ti bor) a resz ke -
té sig ide ges volt, a szö veg fe szült -
sé ge és az elége ten dô kö te lék szo -
rí tá sa utó lag beug rott. Min den ki
már po zi tív nak hit te ma gát, amiért
össze köt te tett, és kér dés, há nyan
sér tôd tek meg (ezek vol tak iga zán
jól), amiért pél da adás út ján a kö te -
lé kek elége té sé re szó lít tat tak fel.
1973. jú lius 21. – Ha rasz ti Mik lós”
(Ven dég köny vi be jegy zés)

Do ku men tum: SM RFK III/III. 
osz tály 1973. au gusz tus 22-i
je len té se, TH O-16268/1.,
Hor gá szok I. fn. dosszié,
190–194. o. ( 104. dok.)
Iro da lom:
Be ke László–Szé phe lyi F.
György (szerk.): Ha jas
Tibor, 1946–1980. Ma gyar
Mû hely–d’ate lier, Pa ris,
1985, o. n.

Do ku men tum: a felol va sott 
és itt közölt szö veg ké zi ra ta
(meg je lent: AL 10, 1984. tél,
28–29. o., a gé pelt ké zi ra -
ton ide gen kéz írás sal 1977-
es dá tum sze re pel!); Ven -
dég könyv 6. (1973. júl. 21.:
Ha rasz ti Mik lós beírá sa, 
a szö veg meg je lent: AL 5,
1983. nyár, 55. o., Or pheus,
X. évf., 21. szám, 1999. 
ta vasz, 87. o.); SM RFK III/III.
osz tály 1973. au gusz tus 22-i
je len té se, TH O-16268/1.,
Hor gá szok I. fn. dosszié, 
189–194. o. ( 104. dok.);
BRFK III/III-B. alosz tály
1973. au gusz tus 22-i je len -
té se, TH O-16268/1., 
Hor gá szok I. fn. dosszié,
195–196. o. ( 101. dok.);
a BM je len té se 1973.
november 25., 
TH O-16268/1., Hor gá szok I.
fn. dosszié, 264–267. o. 
Fo tó: VJ/73.07.21/10–13
Iro da lom:
Be ke, 1980, 21. o.
Be ke László–Szé phe lyi F.
György (szerk.): Ha jas Ti -
bor, 1946–1980. Ma gyar
Mû hely–d’ate lier, Pa ris,
1985, o. n. (Adás a ne gye dik
csa tor nán cím mel)
Bel lér Ág nes: Ká pol na-bot -
rány Ba la ton bog lá ron.
Ri port, 1990/11, 12. o.

261–262. Hajas Tibor happeningje

Ha jas Ti bor
SZABADSÁGIPARI ADÁS, IV. CSATORNA

Mi lyen or szág az, ame lyik nek nincs fô vá ro sa? Fej let len? Ala cso nyabb
ren dû? És ha több van? Vagy köl tö zik?

Mi lyen or szág az, ame lyik nek csak észak ra van ha tá ra, dél re nem? Vagy
épp for dít va? Nem au to nóm? Tár gya ló kép te len? Csak vicc?

Mi lyen ha tal mi tömb az, ame lyik nek nincs ve ze tô ha tal ma? Véd te len?
Gyen ge? Vagy nem is ha tal mi tömb?

Mi lyen had se reg az, ame lyik nek nincs ve zér ka ra? Dezor ga ni zált csür he?
Ütô kép te len? Unal mas?

Mi lyen na pi pa rancs az, ame lyik az elô zô nap ra szól? Tör té nel mi?
Igazsá gos? Trá gár?

Mi lyen zász ló az, ame lyik nek csak egy rész le tét hasz nál ják? Tit kos?
Egész ség te len? Híg?

Mi lyen em lék mû az, ame lyik nem hi vat ko zik sem mi re? Mel lé be szé lés?
Ma gánügy? Il le gá lis?

Mi lyen tör vény könyv az, amit akár ki cen zú ráz hat? Tör vény te len?
Pornográf? Mo sat lan?

Mi lyen bün te tés az, ame lyik nem nyil vá nul meg sem mi lyen for má ban?
Gyáva? El len for ra dal mi? Há zi ipa ri?

Mi lyen szo li da ri tás az, ahol a vé le mé nyek és a prog ra mok sze mé lyen ként
megosz la nak? El pu hult? Kom mer ciá lis? Giccs?

Mi lyen csa lád az, ame lyik ben a kü lön bö zô ge ne rá ciók ál lan dóan
felcseré lik egy más sal a sze re pü ket? Fe gyel me zet len? Sze xuá li san
éretlen? Is ko la ke rü lô?

Mi lyen mun ka kör az, ame lyet nem lát hat el sen  ki? Nem pro duk tív?
Fizethe tet len? Agy rém?
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Mi lyen ké pe sí tés az, ame lyik össze sen 15 má sod perc re ér vé nyes?
Visszaélé sek re ad al kal mat? Sza bály ta lan? Ke gyet len?

Mi lyen sze mé lyi iga zol vány az, ame lyik ben na pon ta cse ré lem a fo tót,
ahogy vál to zom? Tu do mány ta lan? Mû vé sziet len? Hang sú lyo zot tan vá ro si?

A kér dés ál lít. Egy le he tô sé get, egy va ló szí nû sé get, egy
elképzelhetôsé get, anél kül, hogy a fog lya len nék. Az a kér dés, amely nek
fog lya le he tek: meg va ló sí tat lan sza bad ság. A meg va ló sí tat lan sza bad ság
csap da.

A meg va ló sí tott sza bad ság csap da. Ál lí tás, amely nek fog lya le he tek.
Sza bad ál lí tá som sza bad fog lya. Kö te lez he tô vé te szem ma gam a
szabadságom ra és bün tet he tô vé, ha vé tek el le ne.

A meg va ló sí tott sza bad ság: stan dard. A stan dard a so ro zat gyár tás
alapja. A meg va ló sí tott sza bad ság so ro zat gyár tás ra al kal mas.

A füg get le ne dés le he tô sé ge: a meg va ló su ló ban le vô sza bad ság; az
önellent mon dás, az ön ma gam nak va ló el lent mon dás, a vá lasz tá saim ból va ló
azon na li ki lé pés.

Meg gyô zô dé sem el le ni ki je len té se ket te szek, hogy má sok fe le lôs ség re
von ja nak ér te.

Tör vé nyes ké rel met nyúj tok be tör vény te len ség el kö ve té sé re.

In tel lek tuá lis erô fe szí té se ket te szek, hogy be bi zo nyít sam: az em be ri
agy nem gon dol ko zás ra va ló.

Kö ve te lek va la mit, és ha tel je sí tik, kö ve te lem a vissza vo ná sát.

Ha mi san ját szom, hogy csa lást kia bál has sak.

Min den nap ké szí tek ma gam ról egy-egy írá sos fel je len tést.

Is mer nem kell az ér de kei met; most azon nal em lé kez zek vissza a je len re.
Pró bál jam meg át húz ni a szá mí tá sai mat. Ránt sam ki a ta lajt a lá bam
alól. Komp ro mit tál jam ma ga mat. Ne hagy jak idôt ma gam nak a vé de ke zés re.
Ne vár jak ma gam tól jó in du la tot. Le gyek há lát lan ma gam iránt. Ás sam alá
az ön be csü lé se met. Örö mö met, bá  na to mat ne osszam meg ma gam mal. Ter -
jesszek ma gam ról rá gal ma kat. Zár kóz zak el a prob lé máim meg fon to lá sa
elôl. Ké tel ked jek az ôszin te sé gem ben.

Le gyek nyil vá nos. Ké tel ked jek az ôszin te sé gem ben nyil vá no san.
Próbáljam meg át húz ni a szá mí tá sai mat nyil vá no san. Mond jak el lent
magam nak nyil vá no san. Le gyek de mok ra ti kus ma gam hoz.

Min den, ami nyil vá nos, ha úgy tet szik kiált vány.

Min den cse lek vés, ha úgy tet szik kiált vány.

Min den lé te zés, ha úgy tet szik, kiált vány.

263. A közönség Najmányi László és a Kovács István Stúdió elôadásán
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1973. jú lius 22–28. – A Pé csi Mû hely
kiál lí tá sa
(Ficzek Fe renc, Kismányoky Ká roly, Halász
Ká roly, Pin cze he lyi Sán dor, Szíjár tó Kál mán) 

1973. jú lius 22-én, 23-án és 24-én haj nal -
ban rend ôri el lenôr zés.

Do ku men tum: meg hí vó (jú -
nius–szep tem ber, ere de ti -
leg Lan tos Fe renc is); Napló,
1973. jú lius 22., 23.; Ven -
dég könyv 6.; Pin cze he lyi
Sán dor le ve lei Ga lán tai
György nek, 1973. már cius
29. (ML/4/1973.), má jus 3.
(ML/10/1973.), jú nius 11.
(ML/17/1973.)
Fo tó: G/73.07.22–28/2–5,
7–8, 10, 12–13, 15–19, 23
[BB/73/2/2]
Dia: d-G/73.07.22.a–m
Iro da lom:
Pé csi Mû hely 1970–1980.
(ka ta ló gus), Szé kes fe hér -
vár, Csók Ist ván Kép tár,
1980. Ist ván Ki rály Mú zeum
Köz le mé nyei, D. so ro zat
138., 4., 8. o.
Ak nai Ta más: A Pé csi Mû -
hely. Ars lon ga so ro zat, Je -
len kor Kiadó, Pécs, 1995,
22–23. o.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 22.; SML 5. 
 80–82. dok.

267. Szíjártó Kálmán munkája

265. Halász Károly Múzeum, mögötte 
Modulált TV címû mûve 

266. Pinczehelyi Sándor szitanyomatai

264. A Pécsi Mûhely kiállítása rendezés közben (Szíjártó Kálmán és Ficzek Ferenc)



1973. jú lius 28. – Eva Mar ta Ujhazy és
Pred rag Šid ja nin au dio vi zuá lis ak ciói

1973. jú lius 24. – A me gyei ta nács el nök he lyet te se le vél ben tá jé koz tat ja 
Lé kai László veszp ré mi püs pö köt a ká pol ná val kap cso la tos „saj ná la tos 
és elég gé el nem ítél he tô ese tek rôl”.

1973. jú lius 25. – A Köz sé gi Ta nács mû sza ki ügy in té zô je – a Já rá si Hi va tal 
Igaz ga tá si Osz tá lyán – ko ráb bi fel je len té sé nek ( jú nius 25.) kiegé szí té sét 
és a sza bály sér té si eljá rás le foly ta tá sát ké ri az zal, hogy az ár nyék szék 
fenn ma ra dá sá ra en ge dély nem adható, mivel a Kö jál kö te lez te 
Ga lán ta it a lé te sít mény meg szün te té sé re.

1973. jú lius 27. – Az MSZMP KB-tól Be recz ky Lo ránd és Mol nár Fe renc, 
a me gyei párt bi zott ság ról Né meth Jó zsef meg te kin tik a Pé csi Mû hely kiál lí tá sát. 
El kép ze lé sük sze rint a „ká pol na-prob lé mát” a Ma gyar Kép zô- és Ipar mû vé szek 
Szö vet sé gé nek be vo ná sá val le het ne megol da ni.

1973. jú lius 27. – A püs pök la dá nyi plé bá nos a veszp ré mi ka no nok biz ta tá sá ra le ve let 
ír Lé kai Lász ló veszp ré mi püs pök nek, és be szá mol a ká pol ná ban tett lá to ga tá sá ról. 
Rosszal lá sát fe je zi ki amiatt, hogy a ká pol na a „mû vé szi sze szé lyek nek ki szol gál tat va” 
mû te rem ként funk cio nál. Ké ri a püs pö köt, hogy te gyen lé pé se ket annak érdekében, 
hogy „a ká pol na ily mó don va ló pro fa ni zá ció ja meg szûn jön”. 

Do ku men tum: Ér se ki Le vél -
tár, Veszp rém, Ac ta Dioe ce -
sa na, f. 130-1/1968. 
( 1973. jú lius 30.)

Do ku men tum: SML 3. 
 83. dok.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 27. 

Do ku men tum: Ér se ki Le vél -
tár, Veszp rém, Ac ta Dioe ce -
sa  na, f. 130-1/1968. 
 84. dok.

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber, ere de -
ti leg Pred rag Šidjanin egye -
dül); Pred rag Šidjanin le ve le
Ga lán tai György nek, 1973.
áp ri lis 16. (ML/9/1973.);
Napló, 1973. jú lius 28.
Dia: d-G/73.07.28.a–p
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„Az ak ció 3 rész bôl állt. Ujhazy
fény ob jekt je, egy fény for rás le ta -
kar va, majd le ka par va, kb. 1.5 óra
Mag nó val, al má val, tej jel kap cso lat
(Kom mu ni ka tív) Pred rag Šid ja nin”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zése)

271. Eva Marta Ujhazy audiovizuális akciója 268–270. Predrag Šidjanin audiovizuális akciója tejjel



1973. jú lius 29–au gusz tus 4. 
„Ju go szláv kol lé gák”. 
Ács Jó zsef, Ba ráth Fe renc, Cser nik At ti la, If jú
Gá bor, La dik Katalin, Mar ku lik Jó zsef, Slavko
Matko vić, Smit Jó zsef, Szom ba thy Bá lint kiál -
lí tása

1973. jú lius 29. – Cser nik At ti la és Ladik
Ka ta lin filmje: O- be tûk hely ze tei (La dik
Ka ta lin hang kí sé re té vel)
La dik Ka ta lin hang köl té sze ti elôadá sa

„Délelôtt a ju go szláv anya got rak -
tuk fel. Cser nik, Ba ráth, én, pá ran
se gí tet tek. Dél ben 1-kor a pad lá son
le ve tí tet tük Cser nik, La dik film jét,
O be tûk hely ze tei. Hang: La dik. Utá -
na lent La dik csi nált él ményt ne -
künk. Mag nó hang gal és ter mé sze tes
hang gal. Is te ni volt. Vi szony lag ke -
vés ért he tô szö veg re épül rá az ért -
he tet len hang anyag. Elôb bi kiál -
lítók kö zül je len vol tak: Or vos,
Haász, Pé csiek, Fi czek, Szíj ár tó.”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber); Bog -
lár 73. Ács, Ba ráth, Cser nik,
If jú, La dik, Mar ku lik, Mat ko -
vić, Smit, Szom ba thy (ka ta -
ló gus); Napló, 1973. jú lius
30.; Cser nik At ti la le ve lei
Ga lán tai György nek, 1973.
ja nuár 9. (ML/2/1973.),
1973. jú nius 6.
(ML/7/1973.), jú lius 5.
(ML/23/1973.), au gusz tus
16. (ML/30/1973.); Gá dor
End re le ve le Hor váth La jos -
nak, 1973. jú nius 20. 
MOL XIX -I-4-m 117.916.; Gá -
dor End re le ve le Hor váth
La jos nak, 1973. jú nius 25. 
SML 4. ( 69. dok.)
Dia: d-G/73.07.29.a–d, i–u
Iro da lom:
Szom ba thy Bá lint: Vaj da sá -
gi al ko tók a ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la to kon. Mû vé -
sze ti éle tünk ben egy egy sé -
ges szel le mi áram lat van
kiala ku ló ban. Ma gyar Szó,
1973. szep tem ber 15., 13. o.
– [Cser nik At ti la]: Ká pol na -
tár la tok Ba la ton bog lá ron.
Ké pes If jú ság, Új vi dék,
1974. ja nuár 30., o. n. 

Do ku men tum: Napló, 1973. 
jú lius 30. (helyesen: július
29.)
Dia: d-G/73.07.29.e–h
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272. Szombathy Bálint és Baráth Ferenc mûvei 273. Baráth Ferenc és Csernik Attila mûvei

274–277. Ladik Katalin hangköltészeti elôadása



1973. jú lius 30. – Lé kai Lász ló veszp ré mi
püs pök uta sít ja a ba la ton bog lá ri plé bá nost
a bér le ti szer zô dés fel bon tá sá ra. 

1973. au gusz tus 1. – Ga lán tai, mi vel nem
tu dott részt ven ni a sza bály sér té si tár gya lá -
son, le vél ben ki men ti ma gát. A Já rá si Hi -
va tal Igaz ga tá si Osz tá lyán köz ben már el -
ké szül a pénz bün te tést ki sza bó ha tá ro zat.

1973. au gusz tus 3. – A Já rá si Tûz ol tó Pa -
rancs nok ság meg bí zott ja egy rend ôr és egy
ka to na kí sé re té ben el lenôr zést tart a ká pol -
ná ban.

1973. au gusz tus 3. – Az Egész ség ügyi Mi nisz té rium eluta sít ja a bog lá ri plé bá nos
fellebbezését, melyet a  jú nius 27-i Kö jál-ha tá ro zat el len  nyúj tott be.

1973. jú lius 30. – Ga lán tai fel leb bez a  jú lius 16-i épí tés ren dé sze ti ha tá ro zat el len.
Az zal ér vel, hogy a köz sé gi ta nács, bár a bér le ti jog vi szony ról 1968 óta tu do má sa van,
hasz ná lat ba vé te li en ge délyt mind ezideig nem igé nyelt. Közli, hogy az en ge dély pót ló la -
gos be szer zé sé hez a szük sé ges lé pé se ket meg tette.

1973. jú lius 31. – A Köz sé gi Ta nács mû sza ki ügy in té zô je Ga lán tai fel leb be zé sét 
fel ter jesz ti a Já rá si Hi va tal Mû sza ki Osz tá lyá ra az zal, hogy nem tud egyetér te ni ve le, 
és ké ri mind két ko ráb bi ha tá ro za ta ( jú nius 26. és jú lius 16.) jó vá ha gyá sát.

1973. jú lius 31. – Ga lán tai a fo nyó di biz to sí tó ál tal fel mon dott biz to sí tás ( jú nius
28.) he lyett Bu da pes ten köt „be tö ré ses lo pás és rab lás-”, „tûz-” és „egyé ni baleset-” biz -
to sí tást a bog lá ri ká pol ná ra, egyút tal Ha lá szék tól a bog lá ri gyer mek elôadás hoz le szál lít -
ja a dísz le te ket.

1973. jú lius 31. – A Já rá si Hi va tal Igaz ga tá si Osz tá lya, az en ge dély nél kül épí tett ár nyék -
szék ügyé ben Ga lán tai tá vol lé té ben tart ja meg a sza bály sér té si tár gya lást a bog lá ri ta nácson. 

„Ma gát a püs pö köt kény sze rí tet ték vagy szó lí tot ták fel, 
hogy in téz ked jen. Én a [Lé kai] püs pök úr ral be szél tem
elôt te, hogy nem va gyok haj lan dó föl bon ta ni a [bér le ti]
szer zô dést, de ô kény te len volt en gem hi va ta lo san uta -
sí ta ni. A püs pök úr uta sí tá sát ne kem be kel lett tar ta ni,
és Gyur ka is megér tet te, hogy más ként nem te he tek. De
hát amíg le he tett, ugye húz tuk az idôt. Lé kai úr ral annyi -
ra jó vi szony ban vol tunk, hogy ô még csak nem is hasz -
nált vol na olyan szót, hogy kö te le zem. Olyan fi no man
csi nál ta az egé szet, hogy ne az én vál la mon le gyen ez a
te her. Úgyis tud tuk, hogy ez az egész fönt rôl jön.”

(In ter jú Szôllôsi Fe renc plé bá nos sal, 1998)

„Ha tá ro zat a Me gyei Ta nács tól a
BUDI=1000 Ft pénz bír ság. (Szép kis
lö völ dö zés, XX. szá za di harc mó dok,
a bé ké ben Ma gyaror szá gon). Fegy ve -
rünk a bü rok rá cia és az ad mi niszt -
rá ció. 1000 Ft  10 na pi el zá rás…” 

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Reg gel 9h: 1 rend ôr, 1 ka to na, 1 tûz -
 ol tó. Már régóta szá mí tot tam rá juk
(a tûz ol tó ra). Már min den ki volt –
cso dál koz tam, hogy ép pen a tûz ol tók
nem jöt tek. Most hát bol dog nak
érez he tem ma gam. A rak tár he lyi ség -
ben ta lál koz tunk, ami kor ép pen ká -
vét akar tam fôz ni. 
Min dent meg néz tek […] Felír ták az

ada tai mat. Mennyit ke re sek, a fe le -
sé gem, van nak-e gye re keim. A gáz pa -
lac kért fel je lent, mond ta. Kér dez -
tem miért?, mert pin cé ben nem le het
tar ta ni. Ez nem pin ce. – De a föld
alatt van. – Nincs a föld alatt.
(el men tek).
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: Ér se ki Le vél-
tár, Veszp rém, Ac ta Dioe ce -
sa  na, f. 130-1/1968. 
 85–87. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 107. o.
Film: In ter jú Szôllôsi Fe renc
plé bá nos sal. In: Vakáció
I–II., 1998.

Do ku men tum: T/10/1973.

Do ku men tum: SML 3. 
 88. dok.

Do ku men tum: B/6–8/1973.; 
Napló, 1973. jú lius 31.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 8.; T/12a, b, 
14a–b/1973.  89. dok.

Do ku men tum: T/13/1973.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 3.
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A sö tét ben Isa ia vir tuóz és szfé ri -
kus szó ló da rab ját játssza egy he ge -
dûs. A hát tér ben két, osz lop sze rûen
ál ló alak ál tal emelt vá szon mö gött
ván dor ló fény gyúl egy zseb lám pá -
ból, ülô, im boly gó ár nyak vál nak
lát ha tó vá, amint ke zük kel ri tuá li -
san mo zog nak. A vá szont las san fel -
te ke rik, az ár nyak alul ról föl fe lé
fo ko za to san tes tet öl te nek: há rom
fér fi kár tyá zik. Köz ben a he ge dû
hang ját las sú át me net ben egy si ra -
tó ének vált ja fel. A hosszú ál ló kép
ak kor ér vé get, ami kor az egyik
alak kár tyá ja el fogy: ek kor feláll,
és ki csit odébb a föld re fek szik.
A si ra tó hang ját víz csep pek za já -
ból ké szí tett ze nei mon tázs nyom ja
el. Nem so ká ra a má so dik alak is
feláll, és az asz tal ról le vett le -
pe dôt a fek vô re egyen ge ti, hogy an -
nak tes ti kör vo na lai ki raj zo lód ja -
nak. A har ma dik a fek vô dom bor mû
fe jé hez áll, a má so dik le sze di ró -
la a ru hát, és azt egyen ként a fek -
vô alak ra te rí ti, így a szí nes ru -
hák új ra egy hús-vér em ber alak ké -
pét kel tik, mi köz ben a fe jé nél ál -
ló alak csak nem mez te len né vá lik.
Adott jel re a két ál ló alak feleme -
li a le pe dôt, és víz szin tes hely ze -
té bôl fo ko za to san meg dön ti azt,
miál tal a ru hák, mint egy erôt len
em be ri test, le gör dül nek ró la.
Eköz ben a zseb lám pá val a hát tér ben
moz gó nôi alak a mennye ze ten ki fe -
szí tett há ló szer ke zet re fe ke te
drót ból haj lí tott szem üveg ke re te -
ket kezd akaszt gat ni. Az ad dig fek -
vô alak fel kel, elô re jön, zse bé bôl
pa pírt húz elô, és felol vas sa egy
hosszú fel so ro lás ból ál ló írá sát.
Ezalatt a két má sik fér fi alak a le -
pe dô sar kait gal lér já ba gyû ri, zse -
bük bôl evô esz közt elô vé ve csö rög ni
kez de nek. A felol va sás vé gez té vel a
har ma dik fér fi is kö zé jük áll, a le -
pe dô sar kát gal lér já ba gyû ri, kést-
vil lát vesz elô, és evést imi tál.
Há tul rez gô szem üveg er dô kezd
összeáll ni. A há rom fér fi az evô -
esz kö zö ket a le pe dô be dob ja, majd
an nak üte mes rá zo ga tá sá val erô tel -
je sen csör get ni kez di azo kat. Miu -
tán így az evô esz kö zök sza na szét
hull tak, a le pe dôt elöl a föld re te -
rí tik, úgy, hogy an nak hát só sze gé -
lye a hát só – je len leg fel te kert –

1973. au gusz tus 4. – A Bro bo-tár su lat
elôadá sa
Mûsor: Etü dök (Te ke nô tur bék, A ci niz mus,
Sú lyos csi szár, Bi cik li); Traum durch die Däm -
me rung (Fény-hang-moz du lat-test árny já ték) 

„Szom bat 4. Jó idô. Dél ben bont juk 
a ju go szlá  vo kat. du. BROBOÉK. Bro -
bo ék es te ját szot tak (már sö tét
volt) elôt te du. Sán dor Lász ló (Sán -
ci) he ge dült. Isa ya: Szó ló szo náta.”
(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: az elôadás 
kéz írá sos for ga tó könyv-
 váz la ta; Szká ro si End re
leírá sai az utol só nak
elôadott da rab ról: el sô vál -
to zat Nem kö pök cím mel és
vég sô vál to zat Traum durch
die Däm me rung cím mel;
Hor váth (Szká ro si) End re
le ve le Ga lán tai György nek,
d. n. (ML/24/1973.); Napló,
1973. augusztus 4.; 
a ké sôb bi ha son ló bu da pes -
ti elôadás pla kát ja 
Fo tó: 46 db ff. (is me ret len
fo tós tól)
Dia: d-G/73.08.04.a–n
Iro da lom:
AL 5, 1983. nyár, 58–59. o.
Film: In ter jú Szi ko ra Já nos -
sal. In: Vakáció I–II., 1998.
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278–282. A Brobo társulat
elôadása 

Sze rep lôk: 
Dé vay Lász ló, Fá bián Gyu la,
Hor váth (Szká ro si) End re,
Ib rá nyi Esz ter, Sán dor
László, So mo gyi Ist ván,
Sziko ra Já nos
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vá szon nal es sen egy sík ba. Kiürí tik
a te ret, köz ben a ren de zet len kár -
tya pak lit az asz tal ról a le pe dô re
he lye zik, majd mö gé je tér del nek.
A zsú folt szem üveg er dô bôl a nôi
alak ki sé tál, új ra kéz be ve szi a
zseb lám pá ját, és azt ha nya gul moz -
gat va há tul leül. A hát só vász nat a
két osz lop sze rû alak las san le te -
ke ri, a felemelt ke zû tér de lôk tes -
te fo ko za to san im boly gó ár nyék ká
vá lik. Meg szó lal Ri chard Strauss
„Traum durch die Däm me rung” cí mû
las sú, mél tó ság tel jes da la, és an -
nak tel jes le jár táig ma rad az ál -
ló kép a len ge de zô szem üveg er dô vel,
a tér de lô ár nyak kal és a le pe dôn
szét szórt kár tyák kal.
A két osz lop-a lak föld re te szi a
hát só ve tí tô vász nat, és a kö zön ség
kö zé ül. A nôi alak leolt ja a zseb -

lám pát, a tér de lôk fel kel nek, és a
kö zön ség kö zé ül nek.
(Elôad ta a BROBO 1973-ban Ba la ton -
bog lá ron és 1974-ben a Jó kai Klub -
ban)
(Szká ro si End re: a Traum durch die Däm me rung elôadás leírá sa)

1973. au gusz tus 5–11. 
Tü kör / Mirror / Spie gel / Miro ir
nem zet kö zi kiál lí tás Be ke Lász ló szer ve zé sé -
ben és ren de zé sé ben

Részt ve vôk: An ge lo de Aqu i no, At ta lai Gá bor,
Balá zso vics Mi hály, Ba ra nyay And rás, Ben
Vautier, Ca na da Art Wri ters, Gu sta ve Ce rut ti,
Da li bor Chatrny, Gá y or Ti bor, Mau rer Dó ra,
Tom J. Gram se, Klaus Groh, Jer zy Kier nicz ki,
Romuald Ku te ra, Le gén dy Pé ter, Ma jor Já nos,
Da vid Mayor, Chri sti an Me gert, Anet te Messager,
Steffen Miss mahl, Per necz ky Gé za, Pin cze he lyi
Sán dor, Mar tin Schwarz, Jörg Schwar zen ber ger,
Mie ko Shi o mi, Petr Štem be ra, Szent jó by Ta más,
Tá bor Ádám, Tót End re, Töl gye si Já nos, Ja nos
Ur ban, Ji ří Va loch, Fran cis Pi ca bia

Do ku men tum: meg hí vó (jú -
nius–szep tem ber); ka ta ló -
gus; Napló, 1973. au gusz tus
5., 10; BRFK III/III-B. alosz -
tály je len té se, 1973. au gusz -
tus 15., TH O-16268/1.,
Hor gá szok I. fn. dosszié, 
187–188. o. ( 98. do k.);
Je len tés, 1973. au gusz tus 
14., TH O-16268/1., 
Hor gá szok I. fn. dosszié,
183–183a. o. ( 96. do k.);
BRFK III/III-B. alosz tály 
je len té se, 1973. 
augusz tus 14., 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 184–186. o. 
( 97. do k.)
Dia: d-G/73.08.05/1 a –u; 
d-G/73.08.05/2 a–n

Iro da lom:
Be ke Lász ló: Ken taur.
Szent jó by Ta más „tan pá -
lyái”. Ma gyar Mû hely,
1978/54–55, 73. o. 
Be ke, 1980, 21. o.
Mau rer, 1980, 80. o.
AL 5, 1983. nyár, 38–39. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és
iro da lom). AL 5, 1983. nyár,
67. o.
Be ke Lász ló: [ka ta ló gus-
beve ze tô a Tü kör cí mû kiál -
lí tás hoz]. Art pool, 1992
Ga lán tai, 1996, 93. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 163. o.

283. A Brobo társulat elôadása

284. Beke László a Tükör kiállítást rendezi

285. Gáyor Tibor–Maurer Dóra: Az objektív valóság sajátos
tükrözése

286. Tót Endre: My mirror – your mirror
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TÜKÖR – MIRROR – SPIEGEL – MIROIR
Ba la ton bog lá ri ká pol na, 1973. au gusz tus 5–11.

A be mu ta tó anya ga eset le ge sen jött össze, csak a tü kör né hány as pek tu -
sát tük rö zi.

A tü kör a leg na gyobb mû vé sze ti köz hely.

A tü kör ket tôs ter mé sze tû. Egyik ol da la matt és hét köz na pi, a má sik csil -
lo gó és megért he tet len. Hi de gen ra cio ná lis és ti tok za tos egy szer re.

Az em ber egye dü li le he tô sé ge, hogy ön ma gá val szem be néz zen: a tü kör. A tü -
kör kép a leg tö ké le te sebb és a leg mu lan dóbb kép más.

A tü kör ere de te: Nár cisszusz a víz tü kör ben né zi ön ma gát.

A fes tôk önarc ké pü ket tü kör bôl fes tik.

A kö zép kor ban a tü kör a hiú ság att ri bú tu ma.

Bru nel les chi tük rös szer ke zet se gít sé gé vel fel fe de zi a pers pek tí vát.

Né met al föl dön a fes té szet = tü kör /Jan van Eyck: Ar nol fi ni há zas pár/.

A tü kör má gi kus tárgy. Baj el há rí tó. A nép mû vé szet ben lét re jön a tü kör re
fes tett kép mû fa ja.

A ba rokk a vég le te kig ki hasz nál ja a tü kör egyes tu laj don sá gait
/Versailles-i tü kör fo lyo só; a vég te len te rek il lú zió ja/.

A tü kör ké pet elô ször Daguerre-nek si ke rül rög zí te ni. Fel ta lál ja a fény -
ké pe zést.

A bú to rok nak, szô nye gek nek, a nyom ta tott könyv ol dal nak „tük re” van.
A szim met ria és a meg for dí tás is tü kör.

A mo dern tech ni ka nem nél kü löz he ti a tük röt. A mo dern tech ni kát fel hasz -
ná ló fény ké pe zés ben, film ben, az op art ban, a ki ne ti kus mû vé szet ben kü -
lö nö sen gya ko ri a tü kör al kal ma zá sa.

A tü kör kép kép. A mû vé szet a va ló ság vissza tük rö zé se.

A tü kör faj tái: sík tü kör, gör be tü kör, át lát szó tü kör stb.

A tü kör a mû vé szet me ta fo rá ja.

A tü kör a leg na gyobb mû vé sze ti köz hely.

Be ke Lász ló, Bu da pest, 1973. au gusz tus 3. 

(ka ta ló gus-be ve ze tô)

289–291. Szentjóby Tamás munkája 

287–288. Tölgyesi János munkája 



1973. au gusz tus 6. – Haj nal ban újabb
rend ôri el lenôr zés. Dél elôtt ál la mi rend szá -
mú ko csi val ér ke zett hi va tal no kok a kiál lí -
tást ke re sik.

1973. au gusz tus 6. – A bog lá ri r. k. egy -
ház köz ség ügy vé di úton, a Kö jál és a rend -
ôr ség megál la pí tá sai ra hi vat koz va fel mond -
ja a Ga lán tai Györggyel 1968-ban kö tött
bér le ti szer zô dést. 

1973. au gusz tus 12–18. – Kas sák Szín ház 

Haj na li 4-kor két rend ôr 1 (egy) ku -
tyá val mû vész urat kia bál tak több -
ször, majd erô sen ver ték gu mi bot tal
az aj tót. Miu tán sen ki sem vá la szolt
ne kik, sze ret ték vol na ki nyit ni a
zá rat, de ez nem ment. Ráír ták az
aj tó ra két fé le mó don, hogy RENDÔR,
az egyik szót kulccsal, vagy va la -
mi fém mel, a má si kat a gu mi bot vé -
gé vel. Meg for dí tot ták a táb lá kat
(MAGÁNTERÜLET és BARÁTSÁGOS
BÁNÁSMÓD) […] Gyö nyö rû szép ak ció!…

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

„Amennyi ben fel mon dó le ve lünk re ér -
de mi vá laszt nem kap nánk, vagy ha
az a fel mon dás el fo ga dá sát eluta sí -
ta ná, a pert megin dít juk.”

1973. au gusz tus 7. – A BRFK III/III-a. alosz tá lya je len té sé ben be szá mol a ká pol ná ban
zaj ló ese mé nyek rôl. A me gyei rend ôr ka pi tány ság köz re mû kö dé sé vel iga zol ta tá sok
végre haj tá sát ja va sol ja. „Kár pá ti” fn. ügy nö köt kül dik Ba la ton bog lár ra a ká pol ná ban
tar tóz ko dó sze mé lyek te vé keny sé gé nek fel de rí té sé re. 

1973. au gusz tus 7–8. – A BRFK III/III-b. alosz tá lya meg bí zá sá ból a „Ba la ton bog lá ri
ká pol na kiál lí tás ról” eze ken a na po kon in for má ciót gyûj tô ügy nök je len té sé ben ar ról
szá mol be, hogy „a ká pol ná ban van nak ugyan ké pek, de lá to gat ha tó kiál lí tás nincs”.
Nem is al ha tott ott, mert „Ga lán tai sze rint éj sza kán ként be men nek és iga zol tat nak”. 

1973. au gusz tus 10–11. – A BRFK III/III-a. alosz tá lya meg bí zá sá ból „Lám pás” fn. ügynök
is meg fi gye li a ká pol ná ban zaj ló ese mé nye ket, amelyekrôl na pon ta je len tést ad.

1973. au gusz tus 11–12. – A BRFK III/III-b. alosz tá lya meg bí zá sá ból Ba la ton bog lár ra
ér ke zô ügy nök meg né zi a Tü kör kiál lí tást és Ha lász Pé te rék elôadá sát, in for mációt
gyûjt Ga lán ta i ról.

1973. au gusz tus 12. – „Olasz” fn. ügy nök, húsz éves fia tár sa sá gá ban, meg te kin ti 
a ká pol nát és a King Kong cí mû elôadás elô ké szü le teit. A lá tot tak ról je len tést készít.

Do ku men tum: Napló, 1973.
au gusz tus 6.
( 74–78. kép)

Do ku men tum: E/1/1973. 
 90. dok.
Irodalom: 
Markovits, 1990, 106. o.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1 Hor gá szok I.
fn. dosszié, 174–175. o. 
 91. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 176. o. 
 92. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 177–182. o. és
187–188. o.  93–95.
és 98. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié 184–186. o. 
 97. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 183. o. 
 96. dok.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 7. és 12.
Dia: d-G/73.08.12.a–b, h
Fotó:
G/73.08.12–18/3/10,16,18
[BB/73/5]

292–293. Kassák Színház: 
a délelôtti gyerekelôadások
kellékei

169



Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 12., 15.; BRFK 
III/III-b. alosz tály je len té se,
1973. au gusz tus 14., 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 184–186. o. 
( 97. dok.)
Dia: d-G/73.08.12.c-g
Fo tó: VJ/73.08.12/1–5;
G/73.08.12/1–5, 7–24
[BB/73/3];
G/73.08.12–18/2/23
[BB/73/4]
Iro da lom:
A Kas sák Szín ház kro no ló -
giá ja. AL 11, 1984–85, 
42. o.
Szín há zi kro no ló gia. A Ha -
lász Szín ház elôadá sai nak
jegy zé ke. Szín ház,
1991/10–11, (mel lék let), 
2. o. 
Hock, 2000, 24. o.

1973. au gusz tus 12. – Kas sák Szín ház:
Ma da ras já ték (el sô be mu ta tás) 
Sze rep lôk: Bá lint Ist ván, Brez nyik Pé ter és 
Ha lász Péter

Ha lá szék ma da ras já té ka elô ször be -
mu tat va a ká pol ná ban.

Szer da 15.
Du.: Ha lász ma da ras já té ka két szer
megis mé tel ve
1. Ha lász fél mez te le nül (bal ol dal
csu pasz, jobb ol da la felöl töz te tett
öl töny be – fe hér ing, nyak ken dô)
2. Felöl tö zik má sik ol dal ra is.
3. Ra gasz tót ken a föld re ma ga elé
és meg gyújt ja
4. Egy láb ra áll, a má si kat hát ra
nyújt ja és két ke zét szárny sze rûen
szét tár ja, majd ug rál ni kezd egy lá -
bon, mint egy ma dár, kör be jár va egy
le te rí tett pok ró cot.
5. Bá lint al só nad rág ban, zok ni ban
há tá ra fek szik, fel tart ja ke zét-lá -
bát, mint egy ma dár fió ka, majd kis
idô múl va meg szó lal: Pé ter! Nem
azért sze ret lek, mert sza kál lad van,
vagy mert szug ge rálsz, ha nem mert
szín há zat csi nálsz.
A kö vet ke zô rész több vál to zat ban.
Brez nyik be jött, el szór ta a két ci -
pô jét és zok ni ját, majd új ra be jött
ál arc ban és pa pír ral be kötö  zött
láb bal és egy szov jet könyv bôl ol -
va sott fel a ka to nai ne ve lés rôl [Vö -
rös váll pán tok], majd egy fo tó so ro -
zat tal il luszt  rál ta, ami a ká pol na
aj tón ki fe lé volt vé gig néz he tô.”

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

294–298. Madaras játék
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1973. au gusz tus 12–13. – (va sár nap es -
té tôl hét fô reg ge lig) Al gol Lász ló: A ve -
gyész mér nök és az épí tés ve ze tô. A há -
rom ság sze mé lyi sé ge (app roxi má ciós
gya kor la t). 
( 70–71. kép is)

Do ku men tum: pla kát; 
az ak ció  terve három lap);
kéz irat (Al gol Lász ló: 
A há rom ság sze mé lyi sé ge,
a szö veg meg je lent: Szét -
folyó irat, 1973(?), va la mint
rész le tek kö zöl ve: AL 10,
1984–85, 26. o.); Napló,
1973. au gusz tus 12.
Fo tó:
VJ/73.08.12–13/1–6;
G/73.08.12–18/2/6
[BB/73/4]
Dia: d-G/73.08.13.a–k
Iro da lom:
A Kas sák Szín ház kro no ló -
giá ja. AL 11, 1984–85, 
42. o.
Szín há zi kro no ló gia. 
A Ha lász Szín ház elôadá sai -
nak jegy zé ke. Szín ház,
1991/10–11 (mel lék let), 2. o. 

„ma es te egy épí tés ve ze tô rôl és egy 
ve gyész mér nö krôl gon dol ko do m
ez nem külön ál ló ese mény, mert szün te le nül 
gon dol ko dom er rôl a két sze mé lyi ség rôl és 
raj tuk kí vül a há rom ság min den sze mé lyi sé gé rôl.

a há rom ság ban élek, amely meg ha tá roz za 
gon do la ta i mat, és ha van ezen kí vül ben nem 
gon dol ko dás, az csak ak kor tisz ta, ha a
há rom ság fe lé kö ze le dik és fel fog ni igyek szi k
az irá nyít ta tást, amellyel az gon dol ko dá som ra hat.

az, hogy ez a lánc reak ció sem ké pe s
el so dor ni a há rom sá gon kí vül re ve ze tô vá gyai mat,
el vi sel he tet len és ezt sen ki elôtt (elôt te tek
sem) ken dôz he tem el

Leg töb bet és min den nél töb bet a há rom ság
há rom leg fé nye sebb sze mé lyi sé gé rôl gon dol ko dom,
de az ô fé nyük ki su gár zik és von zás kö re al kot.

az (épí tés ve ze tô) (E) az el sô sze mé lyi ség (Z) von zás-
kö ré nek egyik leg ma ga sabb alak ja
a (ve gyész mér nök) (V) egy a há rom sá gon kí vü li sze mély,
aki em lé kez tet ar ra a má sik há rom sá gon kí vü li 
sze mély re, aki re a há rom sá gon kí vül je len leg leg töb bet 
gon do lok (J)

az E = f (Z) és V = f (J) ana lóg re lá ciók.

1973. au gusz tus 12. 1830h pra xis a
víz mû fe let ti há rom fe nyô nél (fel sô sé tány)

[Al gol Lász ló]”
(A pla kát szö ve ge)

ALGOL LÁSZLÓ:
A HÁROMSÁG SZEMÉLYISÉGE
(rész let)
alap fel té te lek
az az in ten zi tás ame lyet leg fel -
sôbb há rom sá gnak ne vez he tünk min -
den lé te zô ben je len van (1)
a leg fel sôbb há rom ság min den je len sé ge a há rom ság leg ma ga sabb sze mé -
lyi sé gei nek ke zé bôl ered (2)
a leg fel sôbb há rom ság gal kap cso la tos ál lí tá sok így az itt sze rep lô és
nem sze rep lô alap fel té te lek is kö ze lí té sek (3)
a kö ze lí té sek iga zo ló dá sá nak fo ká ból kö vet kez tet he tünk hely ze tünk re és
a nél kü löz he tet len alá zat ra (4)

do ku men tá ciós mo dell
a há rom ság sze mé lyi sé ge ki re néz ve X1, X2, […] Xn igaz nak tû nik
út a gya kor la tok hoz
kiin du ló app ro xi má ciós gya kor lat

299–300. Algol László approximációs gyakorlata
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a há rom ság sze mé lyi sé gét mint füg get len lé te zôt el kép zel het jük úgy
mint aki re X1, X2, […] Xn igaz lásd (2) alap fel té tel
kont roll app ro xi má ciós gya kor lat
meg kí sé rel he tünk úgy él ni mint ha 
min den ki aki re X1, X2, […] Xn igaz 
a há rom ság sze mé lyi sé ge len ne lásd (1) alap fel té tel

1
ki vel a ká tyú nál vas út épí tés re ké szü lôd nek
nem ve szí tet ték el a sí rás ké pes sé gét
a fu tás függ vé nye ként a völgy ben ke rí tés vo nul
az ele mek füst je után négy szö gû lyuk ma rad
vi gyázz ami kor kí vá nod az el sôt utol sót
fe lül vissza haj ló sö vény épí té sé be kezd tek
a test bôl élô húst met szet tek táp ta laj nak
szim met ri kus tá vol be nôt te te kin tet nél kül
egyi künk sem szár ma zott el a törzs tôl
alá hajt va a fej már nem aka dá lya
sem fa sem fém ta gok nem buk kan fel a zász ló
egy egy zsák több ször a bok rok ba ro hadt
sor té vesz tés alig egy ilyen táb lá zat nál

2
ki nél a g f g b dal lam for du lat szin te már kö te le zô vé vált
a víz szín egy ré szét test bo rít ja az esô el len
a száj vagy lég csô kô zár ja el va la me lyik fá zis ban
a zsi lip nél csuk lunk min dig elô re a csil lám szín nel
hol esô sem zuhog sem a for rás el nem apad
terv sze rint kiürült a part gyû rûn egy ujj sem fod ro zó dik
fény min ták az arc név vi szony ban kö vet ke ze tes mó do sí tás
e han gok ra min den fiú vagy min den lány szó ta go kat

3
ki elôtt egy re ke ve sebb be nem val lott vissza té rés
a pá lya ud var el va dult sar kai ba
ahol va la ki egé szen más töl tött
fon tos kor lá to zott ki ter je dé sû
de meg nem ha tá roz ha tó pil la na to kat egy is mét más sal
ta lán mert az utol só elal vás mö gött
fek vô ké pek ben kor szak jel zôk tûn nek elô és
an nak el le né re hogy ezek a he lyek
a leg ke vés bé vál toz tat ják el ren de zé sü ket
kí vül es nek a gaz da sá gi élet front vo na lain
csak az azo nos nö vény fa jok ha éve lôk
s az el té rô han gok szál lon gá sa
ám ezek kont raszt ját is könnyen
kiolt hat juk a nap hul lás szél
vagy szí nes üveg se gít sé gé vel

(Forrás: AL 10, 1984–85, 26. o.) 301–304. Algol László approximációs gyakorlata
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King Kong

Ez az elôadás szabad térre (egy Ba -
la ton mel lé ki dom bon ál ló ká pol ná -
ra és kör nye ze té re) ké szült, de ké -
sôbb be vit tük a „szo bá ba” és így az
elô já ték vá ro si kör nye zet ben (ut -
cán, ta xi ban) va la mint egy szá zad -
for du lós, klasszi ci zá ló ház lép csôin
és fo lyo sóin ját szó dik. A szo ba
hely szín is szá mos vál toz ta tást kö -
ve telt; a hol ôszi vi rá gok kal, hol
ka rá cso nyi kel lé kek kel fel dí szí tett
la kás ban sze re pet kap a be ve tet len
ágy, a te le fon, a „Fa mily li fe” tár -
gyai, kel lé kei.
Az itt kö vet ke zô leírás, az el sô
sza bad té ri, ká pol nai já ték ese mé -
nyeit kö ve ti:

1. NAP (Be vo nu lás-ál do zat)

Szür kü let.
A dom bon a ká pol na kö rül gyü le kez -
nek a né zôk.
A ká pol na tor nyá ban meg szó lal a ze -
ne (elekt ro mos gi tár, gong).
A ká pol na fe lé ve ze tô fa so ron egy
lab da gu rul vé gig a né zôk kö zé.
Meg je le nik egy fér fi és cu kor ral
vé gig szór ja a sé tányt
Las san ün nep lô be öl tö zött fér fiak
és nôk vo nul nak, sé tál nak egy re kö -
ze lebb a ká pol na fe lé, kö zöt tük,
le ma rad va tô lük egy tör pe há ti zsák -
kal – fá tól fáig vö rös csí kot húz
ma ga után.

Az ér ke zô sze rep lôk és az ôket fo -
ga dó né zôk el ve gyül ve be men nek a
ká pol ná ba.
A ká pol na egyik fa la elôtt, a ká -
pol na tel jes ma gas sá gá ban, ha tal mas
szô rös fe ke te ma jom áll.
Szem ben ve le hosszú asz tal, raj ta
po ha rak, ka kaós kan csók és ka lács.
A né zôk leül nek, ill. kö rüláll ják a
fe hér ab rosszal le ta kart asz talt és
ün nep lô be öl tö zött sze rep lôk kí nál -
ják ôket, ma guk is leül nek, isz nak.
Be szél ge tés és uzson ná zás.

Egy sze rep lô felol vas sa a „Ma jom -
ki rály” címû ja pán me sét.

Egy sza kál las fér fi sze rep lô elé két
nô tás ká ból kü lön bö zô tár gya kat tesz
(toa lett esz kö zök, bor szesz lám pa).
A sza kál las fér fi le ve szi a za kó -
ját, föl tû ri az ing uj ját, és a tûz
fö lé he lye zett zsi let tel meg vág ja a
kar ját.
A vért egy elôt te ál ló bo ros po hár -
ba csö pög te ti, azután se gít ség gel
be kö ti ma gát.

Do ku men tum: a da rab leírá-
sa [ké zi rat, meg je lent: AL 5,
1983. nyár, 47–51. o., és 
Bíró Dá niel átírá sá ban:
Szín ház, 1991/10–11, 
(mel lék let) 13–14.o.];
Napló, 1973. 
augusz tus 7., 11., 12., 13.,
15.; Ha lász Pé ter és Ko ós
An na le ve le Ga lán tai
György nek, 1973. 
au gusz tus 6. 
(ML/27/1973.); 
A BRFK III/II I-4 -a. alosz tá -
lyá nak je len té se 1973. 
au gusz tus 13., 
TH O-16268/1., 
Hor gá szok I. fn. dosszié, 
179–180. o. 
( 94. dok.);
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 199–200. o. 
( 100. dok.);
A BM III/II I-4 -a. alosz tá lyá -
nak je len té se 1973. no vem -
ber 28., TH O-16268/1., 
Hor gá szok I. fn. dosszié, 
268–273. o. ( 124. dok.)
Dia: d-G/73.08.12.i–n
Fo tó:
DG/73.08.13–18/1–10;
G/73.08.12–18/1/4–5
[BB/73/3];
G/73.08.12–18/2/14–19,
21–33 [BB/73/4];
G/73.08.12–18/3/3, 5
[BB/73/5];
G/73.08.12–18/4/7–9, 12
[BB/73/6]

Iro da lom:
Kör ner, 1974 
Be ke, 1980, 22. o. (té ve sen
1975-re da tál ja az elôadást)
Mau rer, 1980, 79. o. 
A Kas sák Szín ház kro no ló -
giá ja. AL 11, 1984–85, 
42. o. 
Szín há zi kro no ló gia. 
A Ha lász Szín ház elôadá sai -
nak jegy zé ke. Szín ház,
1991/10–11 (mel lék let), 2. o. 
Kör ner, 1994, 9. o.
Hock, 2000, 24. o.
Film: In ter jú Bá lint Ist ván nal
és Ha lász Pé ter rel. In:
Vakáció I–II., 1998.

1973. au gusz tus 13. – Kas sák Szín ház:
King Kong, I–II. rész 
1973. au gusz tus 14. – Kas sák Szín ház:
King Kong, III. rész
Részt ve vôk: Bá lint Ist ván, Brez nyik Pé ter,
Buch mül ler Éva, Ha lász Pé ter, Kol lár Marianne,
Koós An na, Ko vács Mik lós, Szeg hô Ist ván,
Can To gay

( 69. kép)

„Ké szül tünk na gyon ko mo lyan er re a do log ra. A King
Kon got el ké szí te ni – ma gát a bá but –, az ön ma gá ban
is egy ké szü lô dés volt. Szô röz tük a zsá kot, és eb ben a
hely zet ben be szél tük meg, hogy mi lesz az elôadás. Te -
hát szin te egy szé kely fo nó, vagy nem tu dom, mi lyen szi -
tuá ció volt, min den ki mond ta a ma ga tör té ne tét, és köz -
ben szô rö zô dött a ma jom […] Sok fé le King Kong vál to -
zat volt. A to rony ban ifj. Kur tág György a gi tár já val
össze ha ran goz ta a fa lu la kóit, és a te me tô sé tá nyán,
ahol a sze rep lôk vé gig vo nul tak, egy kez dô rú gás sal in -
dult az elôadás. Egy tör pé nek mon dott sze mély, akit Can
Togay játszott, egy ket rec be volt el zár va, és a King Kong
bô ré nek egy da rab ját szo rí tot ta ma gá hoz. Én nem tu -
dom, hogy ez az öt let hon nan jött. Sze rin tem itt a szer -
zô ség kér dé se is ér de kes, mert volt olyan, hogy va la ki
ma gá nak ho zott lét re sze re pet, vagy ja va sol ták ne ki, és
az el fo ga dás az már annyit je len tett, hogy ak kor azt ô
ta lál ta ki. Szó val kö zö sen ké szí tet tük a da ra bot, nem
volt író ja, de a szö ve ge ket és bi zo nyos hely ze te ket elô -
re ki vá lasz tot tunk. Te hát szól a ha rang a to rony ban, sö -
tét öl tö nyös, nyak ken dôs és na gyon szép ru hás höl gyek
vé gig vo nul nak a sé tá nyon, ami ak kor azért is ér de kes
volt, mert hip pi-idôk vol tak, és min den ki sza kadt ron -
gyok ban, vagy szí nes va la mik ben járt. És mi ak kor sö -
tét kék, vagyis va sár na pi öl töny ben je len tünk meg. Be -
men tünk a ká pol ná ba. Nem tu dom, hogy az el sô na pon 

305. Kassák Színház: King Kong, a toronyban 
ifj. Kurtág György



volt-e a va cso ra-je le net, a ka ka ó zás. Meg hív tuk egy va -
sár na pi ka kaó-ka lács ven dég ség re a né zô ket, ahol az
asz tal fô nél Brez nyik Pé ter átala kult nô vé. Ka kaó, ka -
lács, kö zön ség, ba rá tok, a ba rá tok ba rá tai, nem tu dom,
há nyan vol tak. Van er rôl egy cso mó fo tó, te hát meg le -
het szá mol ni, hogy kö rül be lül há nyan le het tek, és kik
néz ték meg az aj tón kí vül rôl ezt az ese ményt. El kez dô -
dött a ri tuá lis nô vé ala kí tás. Bá lint Ma riann, Ko ós An -
na se gí tet te Brez nyik Pé tert, hogy nô vé ala kul jon. Tu -
laj don kép pen a fo tók ról em lék szem ar ra a mo men tum -
ra, ami elég erôs volt, és ijesz tô is egy ben, ami kor a
[Brez nyik] Pé ter eret vá gott ma gán. A hely zet az volt,
hogy rosszul vág ta fel az erét, te hát nem ke reszt ben, ha -
nem hosszá ban. És ami kor be haj tot ta a kar ját, ak kor
nyil ván va lóan ez meg nyílt. Míg ha ke reszt be vág ta volna, 

Föláll, min dent le vesz ma gá ról, ki -
vé ve a fe hér in get, és a lá ba kö zül
húst tép ki és to jást rop pant össze,
a ne mi szer ve el tû nik, csak a fe ke -
te lát szik.
Ki mo nó-sze rû pon gyo lát vesz, vissza -
ül az asz tal hoz, le bo rot vál ja a sza -
kál lát, fri zu rát ké szít, ki fes ti ma -
gát, nôi ru há ba öl tö zik, ék sze re ket
vesz föl. Egé szen nô.
Szem be for dul a ma jom mal és kiissza
a vé res-bo ros po ha rat.
A ma jom lá ba kö zött meg je le nik a
ma jom ha tal mas fal lo sza, egy fér fi
gu mi sap kás fe je.
A „Nô” fe hér kesz tyût húz és elin -
dul a ma jom fe lé.

–
az el sô nap vé ge -

II. NAP (Harc)

Szür kü let a ká pol ná ban.
A ma jom mal szem ben te rí tet len,
pisz kos edé nyek kel te li asz tal,
alat ta fér fiak, nôk esz nek, mo co -
rog nak, sut tog nak, vi hog nak, ame ri -
kai mo gyo rót rág nak han go san, sze -
me tel nek.

A „nô” a ma jom mal ját szik, ka cér ko -
dik, sze rel mes ke dik, ki-be nyo mu ló
„fal lo szát” si mo gat ja, be szél hoz -
zá.

A tör pe ki lép az asz tal alól, út -
szé li han gon mocs kol ja a maj mot.

A „fal losz” meg szó lal, Bla ke idé -
zet tel vá la szol.

A „nô” to vább kí sér le te zik, hogy
sze ret kez zen az óriá si ma jom mal.

A fér fiak elô jön nek az asz tal alól,
ing re vet kôz nek, nagy íja kat vesz -
nek elô és meg fe szí tik – nôik han -
gos imá ba kez de nek (Kem pis).

A ma jom „fal lo sza” vá la szol (Bla ke,
Pro verb of Hell idé ze tei vel).

A fér fiak le te szik íjai kat, felöl -
töz nek, a nyak ken dô jü ket ott hagy -
ják, a nôk a nyak ken dô ket össze kö -
tö zik és a tör pe a „nô” fe lé dob ja.
A „nô” föleme li a nyak ken dôt és rá -
kö tö zi a „fal losz ra”. A fér fiak
elôug ra nak és a nyak ken dô kö tél má -
sik vé gé nél fog va ki ránt ják King
Kong „fal lo szát”.
Ott fek szik a mez te len fér fi.
A tör pe oda megy és pi ros csík kal a
föld höz ra gaszt ja.

174

306. Kassák Színház: King Kong (a nézôk és a szereplôk az
asztal körül) 

308. A „nô” (Breznyik Péter) a majommal kacérkodik

307. A „fallosz” (Halász
Péter) Blake-idézetet mond



ak kor csak va la mi szi vár gás lett vol na, szó val egy pár
csep pet je len tett volna. De így, ahogy be haj tot ta a kar -
ját, hir te len nagy su gár ban ki fröccsent a vér a ka kaó -
ra, a ka lács ra és a fe hér asz tal ra. Elég harc edzet tek vol -
tak a né zôk. Azon kí vül, hogy né hány el foj tott gesz tus
tör tént, nem volt va la mi nagy re me gés, ami tu laj don -
kép pen az el me ál la po tunk ra is utal, mind annyiunk el -
me ál la po tá ra, hogy mennyi re el foj tot tuk eb ben a get tó -
lét ben, eb ben a víz alá szo rí tott lét ben az ér zé sein ket
és az in du la tain kat. Ez sok kal jel lem zôbb a szi tuá ció ra,
ar ra, hogy mi volt ak kor Ma gyaror szá gon. Sen ki nem
lett rosszul, vagy nem mu tat ta, in kább meg ful ladt vol -
na, csak ne lás sák a töb biek, nem üvöl tött sen ki. Ez egy
döb be ne tes ese mény volt, és hogy ha ma lát nám ezt a
dol got, hát én elájul nék, de biz tos, hogy va la mi ré mes
do log tör tén ne. Ak kor ez va la hogy egy részt el fo gad ha -
tó volt, mert mint mû vé szet a le ve gô ben volt. Már ma -
ga a je le net is egy ki ál tás- sze rû ese mény volt, ami azt
mu tat ta, hogy min dent meg le het, meg kell ten ni. Az
elôadás kö vet ke zô nap ján meg je lent ez a cso dá la tos
ame ri kai nô, Brez nyik Pé ter, és va la mi fé le dia ló gus ba
ke ve re dett a ma jom mal. És, igen, én vol tam a ma jom
hím vessze je. De hát ezek ilyen fi zi ká lis dol gok vol tak.
Egy csúsz dán elô re jöt tem, fél mez te len vol tam, a fe je -
men úszó sap ka volt, me rô ben szim bo li kus áb rá zo lás.
El mond tam né hány sort Wil liam Blake-tôl, a Po kol köz -
mon dá sai ból… A King Kong-öt let, az on nan jött, hogy
én báb szín há zaz tam a gye re kek nek va sár na pon ként,
és hol Ham le tet, hol ezt, hol azt ját szot tam, és egy szer
vé let le nül a King Kong be csú szott a mû sor ba… Nem gon -
do lom, hogy ha tal mi szim bó lum ról volt szó. A Wil liam
Bla ke szö ve gek ben ter mé sze te sen ben ne van nak a ha -
tal mi mû kö dés re vo nat ko zó gon do la tok, de a poszt-mo -
ra li tás szö ve gei vol tak ezek már ak kor is, te hát nem el -
fo gad ni azt a mo ra li tást, ami ural ja a me zônyt, és amit
min den ha ta lom fel hasz nál. Nem csak az a ha ta lom, ame -
lyik po li ti kai lag irá nyít egy or szá got, nem csak az a ha -
ta lom, ame lyik vég re hajt ja ezt a po li ti kát, ha nem az a
bel sô mo ra li tás, ami ben köz vet le nül élünk, te hát az ut -
cán, az em be rek kö zött, ami miatt rá mond ják az em ber -
re, hogy rossz, vagy jó. És még a ba rá tok mo ra li tá sá ról
is szó volt, egy más megíté lé sé rôl. És ez a Kin der gar ten,
vagyis óvo dás hely zet, ami ak kor je len volt, ez az zal
szem ben egy egész sé ges, ci ni kus hang nem volt.”

(In ter jú Ha lász Pé ter rel, 1998)

„Már nem em lék szem pon to san, hogy kit ho gyan és mi -
kor hí vott meg Ga lán tai, de az el sô iga zán ko moly do -
log, amit ott csi nál tunk, az a King  Kong volt. En nek az
volt az elôz mé nye, hogy ki men tem tu ris ta út ra Pá rizs -
ba, és ott lát tam a King  Kong-fil met, ami ret te ne te sen
ha tott rám. Lel ke sen me sél tem a tár saim nak, és en nek
az el sô reak ció ja egy gye rek já ték volt, amit Ha lász Pé -
ter csi nált meg bá buk kal, gye re kek nek. Ké sôbb Bog lá -
ron há romna pos já té kot csi nál tunk King Kong cím mel.
Itt rög tön el mon dok egy kis szto rit. Bog lá ron az em ber
nem csak le ro hant és mû vé sze tet csi nált, vagy elôadást
tar tott, ha nem ott ma radt, né ha na po kig, he te kig. Mi is
lent alud tunk a ká pol ná ban, töb bé-ke vés bé a föl dön,
mert na gyon me leg volt. Ko ra haj nal volt, és egy szer csak
be lé pett egy tu ris tacso port a ká pol ná ba. Kül föl diek vol -
tak, egy apu ka, anyu ka és a gye re kük. En gem nem lát -
tak, mert az aj tó mö gött fe küd tem. A ká pol ná ban, az ol -
tár he lyén, aho vá fölépí tet tük, ott állt a há rom mé ter
ma gas szôr mók, fe ke te King  Kong. A fér fi két-há rom lé -
pést tett az ol tár fe lé, és egy szer csak ke resz tet ve tett.
Én ak kor úgy érez tem, hogy kész, szó val, hogy en nél
mû vé szib ben, en nél töb bet nem le het akar ni, mint ami
tör tént. Fo gal mam sincs, hogy miért ve tett ke resz tet.
Vagy nem hit te el, amit lá tott, vagy pe dig el hit te, de azt
gon dol ta, hogy ez most ak kor itt egy faj ta val lás. Szó val
fo gal mam sincs. De a lé nyeg az, hogy ke resz tet ve tett,
és az tán megil le tô döt ten ki vo nult. Cso dá la to san érez -
tem ma ga mat et tôl […] An nak el le né re, hogy ké sôbb
meg vál toz tat tuk az elôadást ház kör nye zet re – mert ját -
szot tuk a Do hány ut ca 20-ban is –, de a kör nye zet be 

III. NAP (ün nep)

Szür kü let.
A tör pe fe hér ket rec be zár va ken -
dôt fon a ká pol na elôtt (a ma jom bô -
ré nek anya gá ból).
Bees te le dik és sok né zô au tó val ér -
ke zett.
Az au tók du dál va, fény szó róz va kör -
be ve szik a tör pét. Min den ki min dent
fény ké pez. A „nô” oda lép a tör pé -
hez, ki kap ja ke zé bôl a ken dôt, a
tör pe fölemel ke dik a le ve gô be.
A „nô” vál lá ra te rí ti a ken dôt és
bemegy a ká pol ná ba. Két fér fi
kieme li a tör pét a ket rec bôl és be -
vi szi a ká pol ná ba. A ká pol ná ban pop -
ze ne szól. A né zôk be tó dul nak a ká -
pol ná ba, ahol a nagy ma jom áll,
elôt te a ki té pett „fal losz”. Né zôk
és sze rep lôk tán col nak a ze né re. Fo -
tó zás. A „nô” le fény ké pez te ti ma gát
a King Kong gal, a „fal losszal”, egy-
egy né zô vel, a tör pé vel, a
táncpartnerével. A „nô” ab ba hagy ja
a tán cot. A ze ne el hall gat. A „nô”
le tér del a „fal losz” mel lé, né zi,
majd le ve szi an nak gu mi sap ká ját és
a sa ját ha já ra húz za. Föláll. El tû -
nik a ma jom mö gött, majd meg je le -
nik an nak új „fal lo sza ként”. Ma dár -
fütty.- vé ge -
(For rás: AL 5, 1983. nyár, 47–51. o.)
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309. A ketrecben Can Togay (a „törpe”), mögötte Breznyik
Péter és Kollár Marianne

310. A „nô” 
(Breznyik Péter) 
a majommal kacérkodik



lett von va. Úgy kez dô dött, ha jól em lék szem, hogy a to -
rony ban Kur tág György ját szott va la mi fé le Jim my Hend -
rix ins pi rál ta ze nét. Em lék szem, hogy gi tá ro zott és mi
pedig, a sze rep lôk túl nyo mó ré sze egy er dei ös vé nyen
vo nul tunk na gyon las san a ká pol na fe lé, meg-megelôz -
ve egy mást azok ban a kosz tü mök ben, amik ben ké sôbb
ját szot tunk. Szó val így kez dô dött. A da rab ban ját szott
egy tör pe – aki kü lön ben Can To gay volt, aki jó val fia -
ta labb volt ná lunk és ô volt a leg fia ta labb tag ja en nek a
szín ház nak –, aki el len sé ge volt a King Kon gnak. A King
 Kong volt az ösz tö nök, ér zel mek nagy sá ga, aki nek a lá -
ba kö zött – mint a King  Kong hím vessze je – Ha lász Péter
jött, csú szott ki-be, és köz ben Bla ke-i dé ze te ket mon dott.
Mond juk úgy, hogy a King  Kong volt az, aki az em be ri
pol gá ri ki csi sé get kép vi sel te. A tör pe egy há ti zsák kal a
tér dén csú szott, és ami kor ép pen nem volt sze re pe,
akkor rá csok ból – már nem is tu dom pon to san miféle

1973. au gusz tus 15. – Kas sák Szín ház:
Ma da ras já ték (két elôadás)

1973. au gusz tus 15. – A Já rá si Ta nács Igaz -
ga tá si Osz tá lya a Já rá si Tûz ol tó Pa rancs -
nok ság fel je len té se alap ján ( au gusz tus
3.) tár gya lás mel lô zé sé vel ha tá ro za tot hoz:
a tûz ren dé sze ti és gáz ener giá ra vo nat ko zó
biz ton sá gi sza bá lyok meg sze gé séért 500 Ft
pénz bír ság ra, vagy tíz na pi el zá rás ra bír sá -
gol ják Ga lán ta it. 

1973. au gusz tus 16–17–18. – Kas sák
Szín ház: King Kong I–II–III. rész

1973. au gusz tus 17. – A me gyei rend ôr-fô -
ka pi tány ság a haj na li órák ban „Va ká ció”
fe dô né ven rend ôri ak ciót hajt vég re a ká -
pol ná nál, mely nek so rán 17 sze mélyt elôál -
lí ta nak. 

rá csok ból – épí tett já ró ká ban tar tóz ko dott. Olyan volt
egy ki csit, mint az ál lat ker ti ket rec, és az em be rek –
akik ugye oda jöt tek meg néz ni a da ra bot, vagy egy sze -
rûen csak sé tál tak a kör nyé ken –, azok néz ték ôt, mint
egy tör pét, mint egy pe ep show-t, egy ál lat kert ben. A já -
ték nap ján, te hát az elôadás es té jén, az em be rek több -
sé ge vagy vo nat tal, vagy au tó val jött le Bu da pest rôl.
Meg kér tük ôket – akik au tó val jöt tek –, hogy az au tóik -
kal vo nul ja nak a ket rec kö ré, gyújt sák meg a ref lek to -
ro kat, és du dál ja nak rá a tör pé re. Et tôl az tán azt hi szem
összeom lott a ket rec, és a tör pe elin dult a ká pol ná ba,
hogy föl ve gye a har cot a King Konggal. Rész le te sen nem
em lék szem, de ahogy ott a sö tét ben az au tók tül köl tek
és vi lá gí tot tak, ahogy bein dí tot ták a da ra bot, az is egy
pél da volt ar ra, hogy a dra ma tur gia na gyon is a hely zet -
re volt ki ta lál va.”

(In ter jú Bá lint Ist ván nal, 1998)

„Ga lán tai György […] a tûz ren dé sze -
ti elôírá so kat nem tar tot ta be.
A krip ta he lyi ség ben a kü lön bö zô
tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
anya go kat, pa pír, fes ték, hí gí tó,
vá szon anya gne men ként kü lön-kü lön
nem cso por to sí tot ta… A pénz bír ság
ki sza bá sá nál és nem fi ze tés ese tén
az el zá rás idô tar ta má nál fi gye lem -
be vet tem, hogy az el kö ve tô csa lá -
di ál la po ta nôs, 2 kis ko rú gyer mek
el tar tá sá ról gon dos ko dik, át la gos
ha vi jö ve del me 2500 Ft.”
(Részlet a határozatból)

A darab leírását lásd 1973. au gusz tus 13–14-nél.
Az elôadás ról S. G. tár sa dal mi kap cso lat szá mol be 
a BM III/II I-4 -a. alosz tá lyá nak.

„[…] Haj nal ban na gyon csú nya be -
szédre éb red tem, amit fent rôl, a ká -
pol ná ból hal lot tam. »Fog ja be a po -
fá ját, adj egy po font ne ki, üsd le,
disz nók, éb resz tô!« stb. Ha rasz ti
Mik lós mond ta, hogy ez tör vény te -
len, amit csi nál nak, er re ka pott egy

1973. au gusz tus 14. – Ga lán tai vá la szol a r. k. egy ház ügy vé di kép vi se lô jé nek a ká pol -
na bér le ti szer zô dé sét fel mon dó le ve lé re ( 1973. au gusz tus 6.). Tu do má sá ra hoz za,
hogy az 1968-ban kö tött szer zô dés 15 év re szól, és az csak a bér lô ál tal bont ha tó fel.
Amennyi ben ô mint bér lô a – fel mon dás ban em lí tett – kö ze gész ség ügyi ill. köz ren dé -
sze ti sza bá lyok el len vé tett vol na, azért a meg fe le lô ha tó sá gok elôtt kell felenie.

Do ku men tum: E/2/1973. 

A darab leírását lásd 1973.
au gusz tus 12-nél.

Do ku men tum: T/16/1973.
Irodalom: 
Markovits, 1990, 104. o.
Géger, 1998, 77. o.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 199–200. o. 
 100. dok.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 16.; 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié; SML 1. 
 106. dok.
Film: Interjú Haraszti 
Mik lós sal. In: Vakáció I–II.,
1998.
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„A raz ziák is mét lôd tek és volt olyan ren des, ko moly
rend ôr ku tyás raz zia is, ahol, miu tán föl ver ték az ál mos
né pet, szé pen sorbaállították ôket a temp lom elôtt, a
ká pol na elôt ti té ren, elég szép hosszú sor lett és rend -
ôr ku tyák kal, aki ket meg fe le lôen cuk kol tak és meg fe le -
lô ideg ál la pot ba hoz tak, tar tot ták a sort. Egyik ilyen al -
ka lom mal én va la mi jog tu da tos szö veg gel elô relép tem
és meg kér dez tem, hogy ma gá nak eh hez hol van jo ga és
a jo gi is me re tei met fi tog tat tam, és ak ko ra csen gô frászt
kap tam, hogy ma gam is cso dál koz tam, mert elég gé vá -
rat lan volt a po fon. Azt hi szem, hogy ak kor utá na azért
vissza lép tem a sor ba. És ak kor jött, ahogy a rend ôr ség
tak ti ká jánál ez már len ni szo kott, egy ma ga sabb ran gú
tiszt, aki pu hább szó val eny hí tet te az elô zô fel lé pés dur -

1973. au gusz tus 19–25. – Szö ve gek/Texts
nem zet  kö zi vi zuá lis kí sér le ti köl té sze ti
kiál lí tás Mau rer Dó ra és Tóth Gá bor
ren de zé sé ben
Részt ve vôk: Ada mus, At ta lai Gá bor, Bak Im re,
Jo sef Bau er, Ugo Car re ga, de Cor tan se, Ro bin
Cro zier, Cser nik At ti la, Des po ton, D�  me,
Dorde vić, Er dély Dá niel, Er dély Mik lós, Gá y or
Ti bor, Jo chen Gerz, Mi chael Gibbs, Si gur dur
Gud munds son, Ha jas Ti bor, Ha lász Ká roly, Hap
Bé la, H. W. Kalk mann, Ka szi ba Ist ván, Ke re kes
Lász ló, Kis má nyo ky Ká roly, J. H. Koc man,
Krätschmer, Ri chard Kries che, Andr zej Lachowicz,
Lak ner Lász ló, Lan tos Fe renc, Lich ten auer, Major
Já nos, Slav ko Matko vić, Mau rer Dó ra, Da vid
Ma y or, Ná das dy Já nos, Nagy Lász ló, Mau rizio
Nan nucci, Ro land Ni co laus, La dis lav No vak,
Cle men te Padin, Per necz ky Gé za, G. J. De Rook,
Roquet, Mar tin Schwarz, Jörg Schwar zen ber ger,
Szentjóby Ta más, Szom ba thy Bá lint, Tan do ri
De zsô, Mirol jub To do ro vić, Tót End re, Tóth
Gá bor, Timm Ul richs, Ja nos Ur ban, Ji ří Va loch,
Ben Vau tier, Weö res Sán dor, Ro ger Wil lem sen,
Wulle Kon sum kunst, Fran ci Za go ričnik. Kon -
cep ció: Mau rer Dó ra. 

„Ez egy nem zet kö zi kiál lí tás volt, konk rét szö ve gek és 
kon cept össze mos va. Tu laj don kép pen egy mar gi ná lis
mû vé sze ti te rü let fel dol go zá sa volt, ami bôl egy nem zet -
kö zi anya got gyûj töt tem össze. Eb ben se gí tett ne kem
Tóth Gá bor is. Már ko ráb ban sze ret tük vol na be mu tat -
ni, de vé gül is annyi ra le he tet len volt bár hol más hol kiál -
lí ta ni ak kor ilyes mit. Er re a ba la ton bog lá ri ká pol na volt
az el sô al ka lom. Ez egy ál lan dóan nö vek vô anyag volt,
mert a kö vet ke zô pé csi mû he lyes kiál lí tá son már me -
gint töb ben vol tak, és utá na a leg na gyobb kiál lí tás, a
Fia tal Mû vé szek Klub já ban 74 áp ri li sá ban volt […] .”

(In ter jú Mau rer Dó rá val, 1998)

va sá gát. Még azt hi szem, hogy rosszal lóan vissza is cö -
cö gött egy ki csit az elô zô bá csi ra, hogy azért nem kell
ennyi re ke mé nyen. Utá na azért az ada to kat szé pen föl -
vet ték, min den ki nek be ke rültek a sze mé lyi adatai az
irat tá rak ba […].”

(In ter jú Ha rasz ti Mik lós sal, 1998)

1973. au gusz tus 18. – A Szö ve gek/Texts-kiál lí tás ren de zé sé rôl és az ott lát ha tó
mûvekrôl „Husz ti” fn. ügy nök rész le tes je len tést ké szít, me lyet au gusz tus 27-én ad le a
BRFK III/III-b. alosz tá lyá nak.

po font. A rend ôrök öten vol tak, majd
késôbb két nyo mo zó és Fran ker ber ger
ôr nagy megér ke zé se után a sze mé lyi
iga zol vá nyo kat össze szed ték….”

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 197–198. o. 
 99. dok.

Do ku men tum: meg hí vó 
(jú nius–szep tem ber); két
fé le pla kát; Napló, 1973.
augusz tus 19., 24.; Mau rer
Dó ra le ve le Ga lán tai
György nek, 1973. áp ri lis 4.
(ML/6/1973.); Ak nai Ta más
le ve le Ga lán tai György nek,
1973. jú nius 6.
(ML/15/1973.); Pin cze he lyi
Sán dor le ve le Ga lán tai
György nek, 1973. no vem ber
20. (ML/38/1973.); Ki vo nat
(1973. szept. 5.) „Husz ti”
fn. ügy nök 1973. au gusz tus
27-i je len té sé bôl, 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 197–198. o.
( 99. dok.); a BM III/III 
4-c. alosz tá lyá nak jelen té se
a kiál lí tás ról, 1973. 
szep tem ber 11., 
TH O-16268/1., Hor gá szok
I. fn. dosszié, 216. o. 
( 119. dok.)
Fo tó: G/73.08.19–25/1–2,
4–5, 16–24 [BB/73/7]
Dia: d-G/73.08.19.a–m 
Iro da lom:
Be ke, 1980, 21. o.
Mau rer, 1980, 80. o.
AL 5, 1983. nyár, 41. o.
Ga lán tai György ká pol na-
mû ter me Ba la ton bog lár
1970–73 (kro no ló gia és iro -
da lom). AL 5, 1983. nyár,
67. o.
Dé kei, 1992
Mau rer Dó ra: Kép-í rás. Je -
len lét, 18. sz., 1997–1998.
tél, 7–8. o.
Sas vá ri Edit: Tör vény te len
avant gárd. Ba la ton bog lá ri
ká pol na tár la tok 1970–73.
Be szé lô, 2000. V. évf. 
9–10. sz., 163. o.
Maurer, 2002, 138. o.
Film: In ter jú Mau rer Dó rá -
val. In: Vakáció I–II., 1998.
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311. Erdély Miklós: Két személy, aki döntô befolyással volt a
sorsomra

312. Szentjóby Tamás: Magyar vers
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317. A posztamenseken Maurer Dóra „betûleves” mûve, 
a falon Kalkmann munkája

318. Erdély Miklós: Önösszeszerelô költészet és Egyre több
fényt a macesznak

314. Maurer Dóra a kiállítás rendezése közben 

313. A Szövegek/Texts-kiállítás enteriôrje

315–316. A kiállítás enteriôrje
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Do ku men tum: 
Fo tó: G/73.08.19/4–5,
11–12, 14–16 [BB/73/7];
Mau rer Dó ra 4 db szí nes 
fo tója
Iro da lom:
Film: In ter jú Mau rer Dó rá -
val. In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum:
Fo tó: Mau rer Dó ra 4 db 
szí nes fo tója
Dia: d-G/73.08.19.b–d
Iro da lom:
Film: In ter jú Mau rer Dó rá -
val. In: Vakáció I–II., 1998.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 216. o. 
 119. dok.

Do ku men tum: T/17/1973.
Irodalom: 
Géger, 1998, 77–78. o.

1973. au gusz tus 19. – Konk rét köl té szeti
ak ciók

• Mau rer Dó ra: Hom ma ge à Tri stan Tzara
„Ak kor hun ga ro cell nek ne vez ték, most ni ke cell nek ne -
ve zik azt a fehér, me rev hab anya got, ami bôl be tû ket
 vág tam ki. De csak úgy ta lá lom ra. És eze ket el szór tam
a ká pol na kör nyé kén. Mindegyi ken volt egy felirat, hogy
aki meg ta lál ja, az hoz za vissza a ká pol ná ba. És hát egy-
két da rab vissza is ke rült, de a cél az volt, hogy a
visszaér ke zés sor rend jé ben ki rak juk a be tû ket, ami bôl
összeáll egy szö veg, vagy akár ér tel met len sza vak. Nem
em lék szem pon to san, hogy volt-e ér tel me az ere de ti szö -
veg nek, ami nek a be tûit szét szór tam. És ak kor így men -
tünk sor ba és én szó ro gat tam a be tû ket, és Ga lán tai
fény ké pezett.”

(In ter jú Mau rer Dó rá val, 1998)

• Gá y or Ti bor: Fi re/Ice
„Ti bor ne ga tív fém be tûk bôl kiír ta, hogy »FIRE«, és azt, 
hogy »ICE«, te hát, hogy tûz és víz. A »FIRE« volt a jég -
gé fa gyasz tott víz nek a he lye, tar tal ma, a má sik pe dig
a tû zé. A tü zet meg tud tuk csi nál ni, de va la hogy elô ször
nem si ke rült lent a fa lu ban jég gé fa gyasz ta ni a »FIRE«
be tûit. Ami kor Ti bor megér ke zett, le ment a hen tes hez,
aki azt mond ta: Ja, Fe ri név nap? Ak kor gyor san meg -
csi nál juk, úgy hogy az tán si ke rült ez is. És ak kor meg -
gyúj tot tuk, elol vasz tot tuk, fény ké pez tük.”

(In ter jú Mau rer Dó rá val, 1998)

1973. au gusz tus 19. – A BM III/II I-4-c.
alosz tályának ügy nö ke meg né zi a konk rét
köl té sze ti kiál lí tást, és je len té st ír róla.

319. Gáyor Tibor: Fire/Ice

1973. au gusz tus 21. – Mi vel Ga lán tai a bér le ti jog vi szony fel mon dá sá ról szó ló fel -
szólítást nem vet te tu do má sul ( au gusz tus 14.), a ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség –
a Kö jál és a rend ôr ség in for má cióit fel hasz nál va – ke re se tet nyújt be a Len gyel tó ti Já -
rás bí ró ság ra. Ké ri an nak megál la pí tá sát, hogy az „al pe res a bér le ményt ren del te té sé nek
nem meg fe le lô mó don hasz nál ta”, va la mint „bot rá nyos, tûr he tet len ma ga tar tást ta nú -
sí tott”, ezért kö te les a bér le ményt visszaad ni, és a per költ sé ge ket meg fi zet ni.

320–323. Maurer Dóra: Hommage à Tristan Tzara



180

1973. au gusz tus 21. – A Já rá si Ta nács Mû sza ki Osz tá lya eluta sít ja Ga lán tai
fellebbezését a  jú lius 16-i ha tá ro zat el len, és kö te le zi, hogy a ká pol na 
hasz ná la tát szün tes se meg. A  jú nius 26-i határozat el len be nyúj tott 
fel leb be zés sel nem foglalko zik, mert az újabb hely szí ni szem le 
megál la pí tá sa sze rint az en ge dély nél kül épített ár nyék szé ket Ga lán tai idô köz ben 
le bon totta.

1973. au gusz tus 22. – A já rá si rend ôr ka pi tány ság szi go rúan tit kos 
je len tés ben szá mol be a me gyei rend ôr ka pi tány ság ve ze tô jé nek a „Va ká ció” 
fe dô ne vû ak ció ról ( 1973. au gusz tus 17.), és a kápolná nál elô állí tott 
tizenhét sze mély rôl. A je len tést au gusz tus 24-én a Somogy Megyei Pártbizottság 
elsô titkára meg kül di az MSZMP KB Tu do má nyos Közoktatási és 
Kulturális Osz tá lyának is. 

1973. au gusz tus 22. – A me gyei rend ôr ka pi tány ság III/III. Osz tá lyá nak 
szi go rúan titkos je len té se 1968-tól, a bér le ti szer zô dés meg kö té sé tôl fog lal ja 
össze Ga lán tai tevékeny sé gét. Ki tér a ká pol ná ban rend sze re sen meg je le nô 
sze mé lyek re és a kiál lí tó mû vé szek re. Rész le te sen be szá mol a Ko vács Ist ván 
Stú dió elôadá sá ról és Ha jas Ti bor per for man szá ról ( jú lius 21.). 
In téz ke dé si ter vé ben ja va sol ja a rend ôri el lenôr zé sek és elôál lí tá sok rend sze res sé 
té te lét, va la mint olyan in for má ció el ter jesz té sét Bu da pes ten, hogy Ga lán tai 
a csa var gó fia ta lo kat „fel tá lal ja” a rend ôr ség nek. Kez de mé nye zik egy, 
az össze jö ve te lek er köl csi ol da lát elem zô cikk megíra tá sát 
( 1973. de cem ber 16.), va la mint el já rás megin dí tá sát az en ge dély nél kü li 
pro pa gan da anya gok ter jesz té se miatt. A je len tést meg kül dik a BM III/III-4. osz tály
ve ze tô jé nek.

1973. au gusz tus 22. – Ga lán tai a Somogy Megyei Tanács Igaz ga tá si Osz tá lyá nak
küldött fel leb be zé sé ben jel zi, hogy az ideig le nes ár nyék szé ket a fel szó lí tás nak meg -
felelôen le bon tot ta. Ké ri, hogy a ki sza bott pénz bír sá got ( au gusz tus 1.) anya gi
helyze té re való te kin tet tel mér sé kel jék.

1973. au gusz tus 23. – A Len gyel tó ti Já rás bí ró ság  1973. szep tem ber 
24-re beidé zi Ga lán tai György al pe rest az egy ház köz ség ál tal 
„a bér le ti jog vi szony fel mon dá sá nak ér vé nyes sé ge iránt in dí tott” per re.

1973. au gusz tus 24. – A me gyei párt tit kár az MSZMP KB TKKO 
ve ze tô jé vel levélben köz li, hogy a Kö jál me gyei igaz ga tó he lyet te sét ar ra kér te, 
sze rez zen ér vényt an nak az Egész ség ügyi Mi nisz té rium ál tal már jog erô re emelt 
ha tá ro zat nak, mi sze rint a ká pol nát egész ség ügyi okok ra hi vat koz va be kell zár ni. 
Mel lé kel ten meg kül di a já rá si rend ôr ka pi tány ság  au gusz tus 22-i je len té sét is 
a „Va ká ció” fe dô ne vû ak ció ról. 

1973. au gusz tus 24. – A ba la ton bog lá ri köz sé gi ta nács szak igaz ga tá si szer ve 
ha tá ro za tot hoz ar ról, hogy 1973. au gusz tus 21-én jog erô re emel ke dett a ká pol na 
je len le gi hasz ná la tá nak be szün te té sét elôíró 1973. jú lius 16-i épí tés ren dé sze ti 
ha tá ro zat. El ren de lik a ká pol na kény szer-kiürí té sét, a vég re haj tás idô pont ja: hét fô, 
 1973. au gusz tus 27. 

Do ku men tum: E/3/1973. 
 102. dok.

Do ku men tum: SML 1.
 106. dok.;
MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. 
 105. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 189–194. o. 
 104. dok.

Do ku men tum: T/18/1973.

Do ku men tum: E/4/1973.

Do ku men tum: MOL MDP–
MSZMP Ira tok Osz tá lya, 
288. f. 36./1973/4. ô. e.; 
SML 1.; MTA-KK-AKH/Ms
6035/1
Irodalom:
Géger, 1998, 78. o.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 25.; T/19/1973. 
 108. dok.



1973. au gusz tus 25. – Ga lán tai egy és
ugyanazon na pon kap ja meg fel leb be zé sé -
nek eluta sí tá sát ( 1973. au gusz tus 21.)
és a ki la kol ta tá si ha tá ro za tot ( 1973. au -
gusz tus 24.), ezért a tör vé nyes ség be tar tá -
sá nak ér de ké ben táv irat ban ké ri a köz sé gi
ta nács el nö ké tôl a vég re haj tá si ha tá ro zat
azon na li fe lül vizs gá la tát. 

1973. au gusz tus 26. – Ga lán tai „zá ró
mûve” a ká pol nában 

1973. au gusz tus 27. – Dél után fél ket tô -
kor megkez dô dik a ká pol na rend ôri fel -
ügye  let tel tör té nô kény szer- ki la kol ta tá sa.
Az ese mé nyen a já rá si rend ôr ka pi tány tól
igé nyelt kb. húsz fôs, rend ôrök bôl és ka to -
nák ból ál ló kar ha ta lom mel lett mintegy tíz
fô kép vi sel te a ha tó sá got. Raj tuk kí vül még
to váb bi tíz sze mély van je len, kö zöttük
Nya kas Szi lárd, a Ma gyar Rá dió ri por te re
is, aki in ter jút ké szít a hely szín re ki ve zé -
nyelt kô mû ve sek kel és Ga lán tai Györggyel.
A rend ôr ség a mag nó sza la got el ko boz za 
( 79–82. kép).

Már pén te ken ke res tek a ta nács tól. 
Szom bat reg gel vég re a tit kár el -
csí pett, és át ve tet te ve lem a ha lá -
los íté le te met. Két ha tá ro zat, egy
a já rás tól, egy a köz ség tôl. Még
szom ba ton: (sza bad szom ba tos) volt
a me gyei el nök he lyet tes, és mond ta,
hogy nem akar nak el kül de ni ben nün -
ket, hi szen So mogy ban nin cse nek mû -
vé szek… 

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

„[…] d[él]u[tán] át ren dez tük a kápol-
nát, mint ha ere de ti ál la pot ban len -
ne. A mag ne to font az aj tó elé tet -
tük, és egy [égô] gyer tyát ál lí tot -
tunk rá. A mag nó for gott, de nem
szólt. El len ben fent rôl a kar zat ról
hal lat szott a ze ne [Vi val di: Négy
év szak]
Így telt el a va sár nap.”

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se.)

„[…] dél ben meg jöt tek Do bos, Gá y or, 
Nya kas Szi lárd stb. Elô ször két mo -
to ros kô mû ves jött, akik kér dez ték,
hogy hol a hét kô mû ves bôl ál ló bri -
gád. Mond tuk, hogy nem lát tuk ôket.
Út épí tô bri gád volt. Kér dez ték, mit
kell be fa laz ni. Mond tuk – biz to san
a má sik krip tát, mert ott van nak a
cson tok, itt nincs sem mi. El men tek.
Megér ke zett a bri gád, vár tak, majd
Nya kas Szi lárd in ter jút ké szí tett
ve lük. Egyszer csak el men tek. Ké -
sôbb, pár perc múl va megér ke zett há -
rom rend ôr ko csi, két ál la mi és két
ma szek. Össze sen 7, a me gyei párt
el nö ké nek ve zény le te alatt. Ô jött
elô ször. Mond ta, hogy ves sem alá ma -

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 25.; SML 3.; 
T/20/1973.  109. dok.

Dokumentum: SML 3. 
 107. dok.

Do ku men tum: T/21/1973. 
 110. dok.

Dokumentum: Nap ló, 1973. 
au gusz tus 26.

Do ku men tum: T/23/1973. 
 111. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 214. o. 
 114. dok.

Do ku men tum: Napló, 1973. 
au gusz tus 27.; T/22/1973.
 112. dok.; SML 1.
 113. dok.;
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 214. o. 
 114. dok.; a mag nó fel -
vétel szövege, SML 1.
Irodalom:
Markovits, 1990, 105 –106. o.
Maurer, 2002, 139. o. 
(a kápolnabezárás dátumát
tévesen augusztus 26-ra
teszi)
Film: Interjú Gáyor Tiborral
és Nyakas Szilárddal. 
In: Vakáció I–II., 1998.
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1973. au gusz tus 25. – A köz sé gi ta nács kép vi se lô je a Já rá si Rend ôr ka pi tány ság tól
karha ta lom biz to sí tá sát ké ri a ki la kol ta tás hoz, mi vel „elô re lát ha tóan az in téz ke dés
akadá lyok ba fog üt köz ni”.

1973. au gusz tus 26. – Dr. Orosz Ba lázs ba rá ti le ve lé ben megír ja Ga lán ta i nak, 
hogy a ki la kol ta tás el len az utol só pil la nat ban még mi lyen jo gi lé pé se ket te het.

1973. au gusz tus 26. – Ga lán tai a já rá si ta ná csnak címzett levelében ki fo gást emel a
tûz ren dé sze ti határozat el len. A szi go rú pénz bír ság eny hí té sét, vagy rész le tek ben 
tör té nô fi ze té sét kéri. 

1973. au gusz tus 27. – A köz ség plé bá no sát a ki la kol ta tás ide jé re, két nap ra el kül dik 
Ba la ton bog lár ról.



„Egy szer csak, mint a fran cia kri mik fi ná lé já ban, ami -
kor a ban di ták vá rát egy cso mó rend ôr meg ro ha moz za,
így ér ke zett föl a ká pol nadomb ra a ma gyar rend ôr ség,
va la mi vá ro si vagy me gyei ka pi tánnyal az élü kön. Ott
az au tó ból ki száll va, aj tó kat be csap va csa tár lánc ba fej -
lôd ve kö rül fog ták a ká pol nát, és sor ba iga zol tat ták az
em be re ket. Megil le tôd ve néz tük, és egy ki csit fur csá -
nak tar tot tuk az egé szet. Egy in téz ke dô úr ad ta az uta -
sí tá so kat, hogy ezt vi gyék oda, azt ál lít sák oda, fény ké -
pe zô gé pe ket el ven ni. És ami kor rám ke rült a sor, azt
mond ja: »Ezt vi gyék a GAZ ba!« Nem tud tam, hogy ez egy
au tó már kát je lent, azt hit tem, hogy a bo kor ba visz nek
ver ni, vagy va la mi ha son lót, s már ami kor inam ba szállt
a bá tor sá gom, ak kor de rült ki, hogy te her au tó ról vagy
ilyen fél te her au tó ról van szó, aho va be vitt két kis ka to -
na. Ér de kes, hogy ka to na ru há ban vol tak, nem rend ôr -
ru há ban. Le het, hogy va la mi kar ha tal mi tár sa ság volt.
Beül tet tek a GAZ ba, jó ke mény ülés re, és kér ték a fény -
ké pe zô gé pe met, ame lyik kel elô zô leg az ér ke zé sü ket is
megörö kí tet tem. Mond tam, hogy saj ná lom, de nem adom
oda. Hogyhogy nem ad ja? Hát egy sze rûen úgy, mon dom,
hogy az én fény ké pe zô gé pem, és jól tet szett ér te ni: nem
adom oda! Olyan nin csen! De van! – mon dom. Ez egy ér -
té kes fény ké pe zô gép, nem aka rok ma gya ráz kod ni, hogy
miért nem adom oda. Ér de kes mó don be le nyu go dtak. És
ak kor érez tem, hogy en nek a tár sa ság nak a le ro ha nó
mód sze rét csil la pí ta ni is le het, legalábbis le le het sze -
rel ni. És a GAZ ból még csi nál tam – mi kor ma gunk ra
hagy tak min ket – az ab la kon ke resz tül né hány fény ké -
pet. Az tán ha ma ro san megin dult az au tó kon voj a te rü -
le ti ka pi tány ság ra, Fo nyód ra. Út köz ben az au tó hát só
ülé sén gyor san ki szed tem a fény ké pe zô gép bôl a te ker -
cset, és be dug tam a tal pam alá a ci pô be. Na gyon nyom -
ta a kis ka zet ta a tal pa mat, sán tí tot tam egész ki hall ga -
tás alatt. Vé gig bi zony ta lan ság ban tar tot tak min ket az
ügy ben, hogy most ki hall ga tás ra visz nek, vagy ép pen
ôri zet be vesz nek, vagy eset leg le tar tóz ta tás lesz be lô le.
Ar ra már nem em lék szem mit kér dez tek, va ló szí nû leg
sem mi lé nye ges dol got, és a ki hall ga tás után tu laj don -
kép pen szél nek eresz tet tek min ket min den to váb bi kom -
men tár nél kül.”

(In ter jú Gá y or Ti bor ral, 1998)

1973. au gusz tus 27. – Ga lán tai György
„Tá vo zá si akciója”

1973. au gusz tus 28. – A Já rá si Rend ôr ka -
pi tány ság bûn ügyi alosz tály ve ze tô je be szá -
mol fe let te sé nek az au gusz tus 27-i kény -
szer- ki la kol ta tás ról.

gam a tor tú rá nak. Kér te, hogy a raj -
tam kí vü lie ket küld jem el a kör -
nyék rôl. Kér tem ba rá tai mat, hogy
min den ki men jen el. A rend ôrök
ezután össze te rel ték ôket és min -
den kit iga zol tat tak, majd ki pa kol -
tat ták ve lük a tás kái kat.
Köz ben meg kez dô dött a krip ta ki -

pa ko lá sa. Kér tem, hogy ne szál lít -
sák el, ha nem te gyék a ká pol ná ba.
Ezt a ké ré se met tel je sí tet ték.
Min dent fel vit tek, majd jegy zô köny -
vet vet tek fel ró la. Köz ben diszk -
rét ház ku ta tást tar tot tak a nyo mo -
zók és a rend ôrök. Még a le ve lei -
met is át néz ték. Majd er rôl még
rész le te seb ben ír ni kell.” 

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

„Megér kez tünk, be ka nya rod tunk a domb elé, mel lé,
amin a ká pol na áll és ak kor már ott állt mel let te egy te -
her au tó. A te her au tón mész, ho mok, tég lák so ra és né -
hány mun kás. Egy bôl kiéle sí tet tem a mag nót és oda -
men tem hoz zá juk, hogy: Jó na pot kí vá nok, hát miért
van nak itt? Ôk el mond ták, hogy nem tud nak sem mit.
Mon dom: Hát azért van nak itt nyil ván, hogy be fa laz zák,
mert hi szen itt van nak az esz kö zök hoz zá. – Igen, be kell
fa laz ni. – Is me rik, hogy mit kell itt tönk re ten ni, vol tak
már bent a ká pol ná ban? Néz ték már a tár la tot? Hát ôk
nem, nem. Nem saj nál ják tönk re ten ni a fia ta lok nak ezt
a pró bál ko zá sát? Ôket nem ér dek li, ôket hagy juk békén.
Nem is akar tam iga zán pro vo kál ni, hát hi szen ki ren delt
em be rek vol tak, min de ne set re meg csi nál tam ve lük a be -
szél ge tést, Ga lán ta i val is bent a ká pol ná ban, és vár tuk
az ese mé nye ket. Az az igaz ság, hogy én a ta nács il le té -
ke seit vár tam, mert az ô ren del ke zé sük re akar ták ezt a
he lyet be zár ni, he lyet te szi ré ná zás, és jött egy rend ôr -
sé gi ro ham ko csi, amin nyolc rend ôr volt, gép pisz tollyal,
leugrál  tak, kör be vet ték a ká pol nát. Far kas ku tyát hoz -
tak, egybôl oda jöt tek hoz zánk, iga zol tat tak min ket, fal -
hoz ál lí tot tak, el vet ték a mag nó mat, el vet ték a te ker cse -
ket be lô le.”

(In ter jú Nya kas Szi lárd dal, 1998)

Do ku men tum: A járási 
rendôrkapitányság
jelentése a kilakoltatásról,
1978. 
augusztus 28., SML 1. 
 113. dok.
Dia: d-G/73.08.27
Iro da lom:
Géger, 1998, 78. o.
Hock, 2000, 22. o. 

Do ku men tum: SML 1.
 113. dok.
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324. Galántai György: Távozási akciója
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1973. au gusz tus 30. – Ga lán tai az  au -
gusz tus 27-i ki la kol ta tá si jegy zô könyv ben
tett ígé re te sze rint hi va ta lo san is ki köl tö zik
a ká pol ná ból. A kiürí tést kö ve tôen jegy zô -
könyv be ve szik, hogy a ko ráb bi ál la pot nak
meg fe le lôen át ve szi a ká pol nát.

„Aug. 29-én felad tam egy táv ira tot a 
bog lá ri ta nács nak, hogy 30-án, déli
13h-kor ér ke zem. […] A ki pa ko lás le -
bo nyo lí tá sa si mán ment, fon to sabb ér -
 té kei met, me lye ket úgyis fel szál lí -
tok [Bu da pest re], el hoz tam, a többit
ott hagy tam. A kul csok ná lam van nak,
a bér le ti szer zô dés tart to vább.” 

(Ga lán tai György naplóbe jegy zé se)

1973. au gusz tus 29. – Ga lán tai le vél ben köz li a bog lá ri r. k. egy ház köz ség jo gi 
kép vi se lô jé vel, hogy a bér le ti szer zô dés fel mon dá sá nak in do kai val nem tud egyetér te ni,
de a per el ke rü lé se ér de ké ben a szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé séig és az 
egy ház köz ség gel va ló megál la po dá sig a ká pol nát mû te rem, il let ve kiál lí tás cél já ra nem
hasz nál ja.

1973. au gusz tus 29. – A BM III/II I-4 -a. alosz tály ja vas la tot tesz a „Hor gá szok” fn.
cso port bom lasz tá sá ra: a megyei rendôr fô ka pitányság és a BM III/II I-4 -a alosz tály
együtt mû kö dé sé vel in dít vá nyoz za az  1973. au gusz tus 22-i össze fog la ló je len tés ben
sze rep lô in téz ke dé sek vég re haj tá sát.

1973. szep tem ber 3. – Az egy ház köz ség jo gi kép vi se lô je Ga lán tai  au gusz tus 29-i
leve lé re vá la szol va köz li, hogy a per saj nos már megin dult, így ér dem ben nem tud vá -
la szol ni. 

1973. szep tem ber 5. – A me gyei rend ôr-fô ka pi tány ság kép vi se lô jét fel ke re si a Ma gyar
Rá dió If jú sá gi Ro va tá nak ve ze tô je, és köz li, hogy Nya kas Szi lár dot fe gyel mi tár gya lás
után fel füg gesz tet te ál lá sá ból. Be szá mol ar ról is, hogy más, a Ga lán ta i- fé le cso port hoz
tar to zó rá dió so kat is si ke rült fel de rí te niük. 

1973. szep tem ber 6. – A me gyei rend ôr-fô ka pi tány ság je len té se az au gusz tus 17-én
vég re haj tott „Va ká ció” fn. ak ció ról, az au gusz tus 27-i kény szer-ki la kol ta tás ese mé nyei -
rôl és az ott-tartóz ko dó sze mé lyek iga zol ta tá sá ról. A je len tést, va la mint Nya kas Szi lárd
ri port já nak szö ve gét meg kül dik a BM III/III. Fô cso port já nak.

1973. szep tem ber 6. – A Me gyei Ta nács Igaz ga tá si Osz tá lya má sod fo kú ha tá ro za tá ban
eluta sít ja Ga lán tai fel leb be zé sét az en ge dély nél kü li ár nyék szék épí té se miatt ki sza bott
bír ság ( au gusz tus 26.) mér sék lé sé vel kap cso lat ban.

1973. szep tem ber 8. – A Me gyei Ta nács Pro pa gan da- és Mû ve lô dés ügyi osz tály vezetôje
el kül di az MSZMP KB Tu do má nyos, Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Osz tá lyá ra a Já rá si
Rend ôr  ka pi tány ság Bûn ügyi Alosz tá lya ál tal írott  au gusz tus 28-i je len tés ki vonatát.
Eb ben a bog lá ri ká pol na  au gusz tus 27-i be zá rá sá ról és az ott el lenôr zött sze mé lyek -
rôl van szó. Köz li to váb bá, hogy a ká pol na jö vô be ni hasz no sí tá sá nak ter ve ki dol go zás
alatt van.

1973. szep tem ber 14. – Ga lán tai be je len tést tesz a Len gyel tó ti Já rás bí ró ság hoz a ba la -
ton bog lá ri egy ház köz ség bér le ti szer zô dést meg szün te tô ke re se té vel kap cso lat ban.
Mivel mû vé sze ti te vé keny sé ge a ha tó sá gi szank ciók kö vet kez té ben tel je sen el le he tet le -
nült, hoz zá já rul a bér le ti szer zô dés fel mon dás sal tör té nô meg szün te té sé hez. Hang sú -
lyoz za azon ban, hogy a per be li tény  ál lá sok a va ló ság nak nem fe lel nek meg.

Do ku men tum: E/5/1973. 
Irodalom:
Géger, 1998, 78. o.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 201–207. o.
 115. dok.

Do ku men tum: T/24/1973.; 
Napló, 1973. au gusz tus 
29–30. 

Do ku men tum: E/6/1973. 

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 216. o. 
 118. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 208–215. o. 
 116–118. dok.; SML 1.

Do ku men tum: T/26a/1973.

Do ku men tum: SML 1.; 
MTA-KK-AKH/Ms 6035/1.

Do ku men tum: E/7/1973. 
 120. dok.
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1973. szep tem ber 19–20. – Ga lán tai ké re lem mel for dul a Já rá si Ta nács Igaz ga tá si
Osz tá lyá hoz, hogy az épí té si sza bály sér té sért ki sza bott 1000 Ft-os, és a tûz ren dé sze ti
sza bály sér té sért ki sza bott 500 Ft-os pénz  bír sá got rész le tek ben fi zet hes se. 

1973. szep tem ber 24. – A bér le ti jog vi szony fel mon dá sá nak ér vé nyes sé gét tár gya ló per
Len gyel tó ti ban, me lyen sem az al pe res, sem a fel pe res nem je len nek meg. A vég zés
kimond ja a per meg szün te té sét, miu tán „a bí ró megál la pít ja,… hogy a fel pe res nem
kér te a tár gya lás tá vol lé té ben tör té nô meg tar tá sát, míg az al pe res kér te a per
megszünte té sét” ( szep tem ber 14.).

1973. szep tem ber 25. – A Já rá si Ta nács Igaz ga tá si Osz tá lya Ga lán tai mind két
részletfize té si ké rel mét ( szep tem ber 19–20.) eluta sít ja. Az in dok lá sok sze rint „nem
való szí nû, hogy Ma gyaror szá gon egy be csü le te sen és rend sze re sen dol go zó 
fes tô mû vész ha vi jö ve del me az 1000 Ft-ot ne ér né el”.

1973. ok tó ber 25. – A BM össze fog la ló je len tést ké szít Ga lán tai György boglári
tevékeny sé gé rôl és a ká pol nában zaj ló ese mé nyek rôl. 

1973. no vem ber 15. – A BM újabb össze fog la ló je len tést ké szít, me lyet in téz ke dé si
terv vel egé szít ki. Eb ben to vább ra is sze re pel Ga lán tai fo lya ma tos meg fi gye lé se. 

1973. no vem ber 22. – „Pé csi Zol tán” fn. ügy nök rész le tes je len té se Ha lász Péter
csoportjáról, a szín ház tag jai ról, az egyes elôadá sok ról, va la mint a Szét fo lyó irat címû
un der gro und kiad vány ról.

1973. no vem ber 28. – „Pé csi Zol tán” fn. ügy nök rész le tes je len té se Ha lász Péter
csoportjá ról, a ba la ton bog lá ri ese mé nyek rôl, Ga lán tai György sze re pé rôl, a King Kong
elôadás ról.

1973. de cem ber 13. – A Belügy mi nisz té rium III/III-4 -a. alosz tá lya 
„Hor gá szok” fedôné ven cso port-dossziét nyit. A bi zal mas nyo mo zást 
Ha lász Pé ter re, Ko ós An ná ra, Bá lint Ist ván ra, Brez nyik Pé ter re 
és Ga lán tai György re ter jesz tik ki. Ugyanezen a napon ha tá ro za tot hoz 
Ga lán tai György moz gó sí tás ese tén tör té nô ôri zet be vé te lé re.

1973. de cem ber 16. – a Nép sza bad ság va sár na pi kul tu rá lis 
mel lék le té ben Hap pe ning a krip tá ban cím mel – Ga lán tai 
ba la ton bog lá ri te vé keny sé gét el ma rasz ta ló – új ság cikk jele nik meg, 
a hír hedt Kék fény cí mû te le ví ziós rend ôr sé gi mû sor szer kesz tô je ként 
közis mert Sza bó Lász ló tollából. 
A cikk a BM kez de mé nye zé sé re a So mogy Me gyei Ta nács ál tal 
ké szí tett do ku men tá ció fel hasz ná lá sá val ké szült.

1973. de cem ber 17–18. – A Hap pe ning a krip tá ban címû cik kel kap cso lat ban szá mos
til ta ko zó ol va sói le vél ér ke zik a Nép sza bad ság fô szer kesz tô jé hez. Le ve let ír pél dául
Szen de Ta más és Vaj da Jú lia is. Eze ket a lap ter mé sze te sen nem köz li.

Do ku men tum: T/28, 
29/1973. 

Do ku men tum: E/8/1973. 

Do ku men tum: T/30/1973.; 
T/31/1973.  121. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 264–267. o.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 231–234. o 
 122. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 253–263. o. 
 123. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 268–273. o. 
 124. dok. 

Do ku men tum: 
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 32–35. o. 
 125. dok.;
TH O-16268/1. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 42–43. o. 
 126. dok. 

Do ku men tum: Sza bó Lász ló: 
Hap pe ning a krip tá ban.
Nép sza bad ság, Vasárnapi
melléklet, 1973. de cem ber
16., 2. o.; TH T-9481/3.
Össze tar tók III. fn. dosszié; 
TH O-16268/2. Hor gá szok
II. fn. dosszié; SML 4. 
 141. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 107–108. o.
Géger, 1998, 78. o.
Sasvári, 2000.

Do ku men tum: 
K/2a, b/1973. 
 127–128. dok.;
ML/1/1983. 



325. Szabó László Happening a kriptában címû cikke, Népszabadság, 1973. december 16. (Az egyes hasábok folytatását lásd a túloldalon)



Do ku men tum: 
MTA-KK-AKH/MS 6035/1. 
 129. dok.
Irodalom: 
Sasvári, 2000, 132–134. o.

Do ku men tum: 
K/8a, b/1973.

Do ku men tum: K/3/1973.; 
MTA-KK-AKH/Ms 6035/7.
(1973. de cem ber 19., 20.) 
 130–132. dok.
Irodalom: 
Sasvári, 2000, 134. o.

Do ku men tum: SML 4. 
 133. dok.
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326. Szabó László Happening a kriptában (A cikk elejét lásd az elôzô oldalon)

1973. de cem ber 18. – Sza bó Lász ló Aczél György höz in té zett fel jegy zé sé ben be szá mol
a Hap pe ning a krip tá ban címû cikk kap csán ér ke zett, Ga lán ta it és Ha lász Pé te ré ket
felje len tô te le fo nok ról, va la mint Vi tá nyi Iván hát tér sze re pé rôl.

1973. de cem ber 18. – Ga lán tai le vél ben ké ri a Mû vé sze ti Alap Jo gi Osz tá lyát, hogy
in dít son saj tó-hely reiga zí tá si el já rást a Nép sza bad ság-be li cik kel kap cso lat ban. 

1973. de cem ber 19. – Eör si Ist ván Mi bújt elô a krip tá ból? cím mel vá lasz cik ket ír a
Nép sza bad ság ba, ame lyet a lap – ha son lóan a töb bi ol va sói le vél hez – nem kö zöl. 

1973. de cem ber 19. – A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium meg bí zott osz tály ve ze tô je a
Somogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi Osz tály  ve ze tô jé tôl tá jé koz ta tást kér ar ról,
hogy a „most már or szá go san is mert té vált” ká pol na tár lat hoz ha son ló ese tek
megelôzésé re „mi lyen in téz ke dé se ket hoz tak, il let ve szán dé koz nak hoz ni”.



1973. de cem ber 22. – Ga lán tai meg hall ga tást kér az MSZMP KB mû vé sze ti szak re fe -
ren sé tôl, Be recz ky Lo ránd tól. A Nép sza bad ság fô szer kesz tô jé tôl ké ri, hogy a cikkel
kapcsolatos ol va sói le ve le ket a meg hall ga tás cél já ból bo csás sa ren del ke zé sé re. (Ké ré sét
vá lasz ra se mél tat ják.)

1973. de cem ber 22. – A ta tai ta nács el nök vissza mond ja Ga lán tai ko ráb bi meg bí zá sát a
MÁVAUT pá lya ud var ra ter ve zen dô kép zô mû vé sze ti al ko tás el ké szí té sé re. 

1973. de cem ber 22. – A BM je len té se a Sza bó Lász ló cik kel kap cso lat ban de cem ber
16-án, Ha lász Pé ter la ká sán tar tott össze jö ve tel rôl. A je len tés sze rint a részt ve vôk saj tó -
pert és egy hely reiga zí tó cikk meg je len te té sét in dít vá nyoz zák. A BM az ügy ben a bi zal -
mas nyo mo zást to vább foly tatja.

1973. de cem ber 27. – Pór György hely reiga zí tá si ké re lem mel for dul a Nép sza bad ság
fô szer kesz tô jé hez a Hap pe ning a krip tá ban cí mû cikk sze mé lyét sér tô ki té te lei miatt.
A lap jo gi kép vi se lô je ké rel mét 1974. ja nuár 9-i dá tum mal eluta sít ja. Pór ezután
sajtópert in dít.

1974. ja nuár – Ga lán tai több együtt ér zô, a Nép sza bad ság-be li cik ket elíté lô le ve let
kap is me rô sök tôl, kol lé gák tól, pél dául Ke ré nyi Grá ciá tól, Han kiss Ele mér tôl.
Néhányan anya gi lag is se gí te ni pró bál nak: Kör ner Éva és – Rajk Lász ló ja vas la tá ra – 
a Kovács Ist ván Stú dió is 200–200 Ft-ot küld.

1974. ja nuár 3. – A Mû vé sze ti Alap Jo gi Osz tá lya köz li Ga lán ta i val, hogy a Mû vé sze ti
Alap Kép zô mû vé sze ti Sza kosz tá lyá nak ve ze tô sé ge leg kö ze leb bi ülé sén fog lal ko zik
tevékeny sé gé vel és a Nép sza bad ság ban fel ve tett kér dé sek kel. Ál lás fog la lá suk sze rint a
ve ze tô ség dön té séig a Mû vé sze ti Alap nem nyújt a ré szé re tá mo ga tást. 

1974. ja nuár 7. – Sza bó Lász ló fel jegy zést ké szít Aczél György nek, mely ben tá jé koz -
tatja Pór György hely reiga zí tá si ké rel mé rôl, va la mint a szer kesz tô ség eluta sí tó állás -
pont járól, mely nek vár ha tó kö vet kez mé nye, hogy Pór György a bí ró ság hoz for dul.
Sza bó sze rint „amennyi ben hely reiga zí tá si tár gya lás ra ke rül sor, vár ha tó, hogy a hallga -
tó ság so rai ban ott lesz sok, a cikk ben érin tett, il let ve egyéb „oda szur ko ló sze mély”.

1974. ja nuár 9. – Ga lán tai, vá la szul Sza bó Lász ló Hap pe ning a krip tá ban címû 
cik ké re, öt pél dány ban ké szült, do ku men tum-rész le tek bôl összeál lí tott, 33 ol da las 
be szá mo ló ban fog lal ja össze a négy év ese mé nyeit, me lyet el küld a Ma gyar 
Nép köztársaság Mû vé sze ti Alap já nak, a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium nak és a Ma gyar
Kép zô mûvé szek Szö vet sé gé nek, va la mint sze mé lye sen átad Bereczky Lorándnak, 
az MSZMP KB mû vé sze ti szak re fe ren sé nek ( 1973. december 22.).

1974. ja nuár 9. – A Komárom Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III osztályán dol gozó
„Kár pá ti Mik lós” fn. ügy nök je len té se Ga lán tai György rôl.

1974. ja nuár 11. – A So mogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi osz tály ve ze tô je vá la szol
a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium Köz mû ve lô dé si Fô osz tá lyá nak a Nép sza bad ság ban
meg je lent Sza bó Lász ló-cik kel kap cso la tos le ve lé re ( 1973. de cem ber 19.). Leír ja,
hogy a tár la tok kal szem be ni el len pro pa gan da ré sze ként a me gyei ta nács
kezdeményezte 1971-ben Ho rá nyi Bar na cik ké nek meg je len te té sét, és Sza bó Lász ló
cik ké hez is ôk szol gál tat tak do ku men tu mo kat. 

Do ku men tum: K/4–5/1973.

Do ku men tum: K/7/1973. 
 134. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 109. o.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok
II. fn. dosszié, 24–26. o
 135. dok.

Do ku men tum: 
MTA-KK-AKH/Ms 6035/10–11. 
 136. és 140. dok.; Fô vá -
ro si Bí ró ság Irat tá ra,
20520/1974 sz. ügy 
 149. és 151. dok.
Irodalom: 
Sasvári, 2000.

Do ku men tum: 
ML/1, 2/1974.; ML/3/1974.
 138. dok.; ML/5/1974.

Do ku men tum: K/1/1974. 
 137. dok.
Irodalom:
Markovits, 1990, 109. o.

Do ku men tum: 
MTA-KK-AKH/Ms 6035/12. 
 139. dok.
Irodalom:
Sasvári, 2000, 127–128. o.

Do ku men tum: K/2/1974.; 
MTA-KK-AKH/Ms 6035/13.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok
II. fn. dosszié, 77. o.

Do ku men tum: SML 4. 
 141. dok.
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1974. ja nuár 18. – A BM III/II I-4 -a. alosz tá lya „Pes ti” fn. ügy nök tôl ér dek lô dik Pór
György rôl, és a ba la ton bog lá ri ká pol ná ban 1973. jú lius 7-én je len lé vô sze mé lyek rôl.

1974. ja nuár 24. – A BM III/II I-4 -a. alosz tá lya in téz ke dé si ter vében Ga lán ta it kül sô
meg fi gye lés alá von ja, és kör nye zet ta nul mányt ké szít tet ró la. Lépéseket tesznek annak
meg vizs gálására is, hogy a ká pol na tár lat hoz il le gá lis úton ké szí tett mû sorprog ra mot
kik és hol ál lí tot ták elô. 

1974. ja nuár 29. – A BM III/II I-4 -a. alosz tály je len té sé ben „Pé csi Zol tán” be szá mol
arról, hogy Galántai a kápolna ese mé nyei rôl egy dokumentációt állít össze ( 1974.
ja nuár 9.), va la mint ar ról, hogy ezt ma ga sabb fó ru mok ra akar ja el kül de ni. 

1974. feb ruár 3. – „Pé csi Zol tán” fn. ügynök „ba rá ti” lá to ga tást tesz Ga lán tai György
bu da pes ti la ká sán. A BM-nek leadott je len tés ben újból be szá mol a Ga lán tai ál tal
összeál lí tott boglári do ku men tá ció ról ( 1974. ja nuár 9.). Az ügy nök to váb bi meg bí -
zást kap Ga lán tai, va la mint a „Hor gá szok” fn. cso port te vé keny sé gé nek meg fi gye lésére.

1974. feb ruár 4. – A BM III/II I-4 -a. alosz tá lya rend kí vü li ta lál ko zó ke re té ben is mé tel -
ten ( ja nuár 18.) be szá mol tat ja „Pes ti” fn. ügy nö köt a ba la ton bog lá ri ká pol ná ban
1973. jú lius 7-én ta pasz tal tak ról, az ott be mu ta tott fil mek rôl és Pór György rôl.

1974. feb ruár 5. – A Belügy mi nisz té rium tit kár sá ga Sza bó Lász lónak, ké ré sé re, meg -
kül di Pór György re vo nat ko zó in for má cióit.

1974. feb ruár 6. – A Fô vá ro si Bí ró sá gon Pór György Népszabadság el len in dí tott saj -
tó-helyreigazítási  pe rét tár gyal ják. Pór rá gal ma zás és hi tel ron tás miatt pe rel te be a
lapot, hely reiga zí tá si ké rel mét azon ban a bí ró ság el sô és má sod fo kon is eluta sít ja. 

1974. ja nuár 11. – A BM „Lám pás” fn. ügy nö köt ál lít ja Ga lán ta i ra. Felada ta, hogy je -
len le gi te vé keny sé gé rôl in for má ció kat sze rez zen, kap cso la tait fel tér ké pez ze és ki de rít se,
tart-e a la ká sán sok szo ro sí tó gé pe ket, il let ve kik és hol nyom tat ták a ká pol na tár lat
meg hí vóit és pro pa gan daa nya gait. 

1974. ja nuár 15. – Ügy nö ki je len tés a ká pol na be zá rá sá val kap cso lat ban a mû vé szek
vé le mé nyé rôl és az 1973. au gusz tus 19-én Ba la ton bog lá ron tör tén tek rôl. 

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok II.
fn. dosszié, 54–55. o. 
 142. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok II.
fn. dosszié, 56–57. o. 
 143. dok.

Do ku men tum: SML 1. 
 144–145. dok.
Irodalom: 
Géger, 1998, 78. o.

Do ku men tum: 
TH M-38710/1., 23–24. o. 
 150. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok II.
fn. dosszié, 5–9. o. 
 146. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok II.
fn. dosszié, 74–75. o. 
 147. dok.

Do ku men tum: 
TH O-16268/2. Hor gá szok I.
fn. dosszié, 94–95. o. 
 148. dok.

Do ku men tum: 
TH M-38710/1., 32–33. o.
 152. dok.
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„[…] A megtorlatlanul maradt szabály-
sér té sek miatt azon ban el já rás in -
dí tá sa nem lát szik cél sze rû nek, mert
a/ a sza bály sér té sek 6 hó na pon be -
lül el évülnek,
b/ a sza bály sér té sek miatt Ga lán -
tai Bu da pes ten vol na fe le lôs ség re
von ha tó, s ne héz kes a bi zo nyí tás,
c/ a tûr he tet len ál la pot vég ered -
mény ben meg szûnt.
Ta nul ság azon ban le von ha tó:
A ta ná csi és rend ôri szer vek nek kö -
vet ke ze te seb ben be kell tar ta niuk
a jog sza bá lyo kat, s a fe le lôs ség re
vo nást min den ki vel szem ben idô ben
kell al kal maz ni. – Dr. Halász János,
megyei fôügyész”

1974. ja nuár 17. – A So mogy me gyei fô -
ügyész a megyei párttit ká rnak szóló négy-
ol da las fel jegy zé sé ben elô ter jesz ti a Nép sza -
bad ság ban meg je lent cik kel kap cso la tos
megál la pí tá sait. Rész le te sen ele mzi Ga lán -
tai bog lá ri „mû vé sze ti” és egyéb te vé keny -
sé gét, megál la pít ja, hogy a vizs gá lat nem tárt
fel olyas mit, ami „bûn cse lek mény ala pos
gya nú já ra utal na”. Szám ba ve szi azo kat a
tör vé nyi le he tô sé ge ket, amelyek al kal mazása
ha tá sos megol dást je len tett vol na, illetve
azokat a sza bály sér té se ket, me lyek alap ján
el já rást le he tett vol na in dí ta ni. 



A tár gya lás szü ne té ben tör tén tek rôl a BM „tár sa dal mi kap cso la ta” ré vén in for málódik. 

1974. feb ruár 6. – A BM je len té se ar ról, hogy Gá y or Ti bort szó be li fi gyel mez te tés ben
ré sze sí tet ték, mert a ká pol na 1973. au gusz tus 27-i kény szer -ki la kol ta tá sát meg pró bál ta
meg za var ni. 

1974. már cius 7. – A ta ta bá nyai KPVDSZ If jú sá gi Klub  meg hí vá sá ra Ga lán tai dia -
vetítéses elôadást tart a ba la ton bog lá ri ese mé nyek rôl, melyrôl ügy nö ki je len tés ké szül.

1974. már cius 13. – „Mé szá ros Ti bor” fn. ügy nök je len té se Nya kas Szi lárd ról és Pór
György rôl. Nya kas el me sé li, hogy a ká pol na be zá rá sá nál va ló rész vé te le miatt mi lyen in -
do kok kal bo csá tot ták el a rá dió tól. Megem lí ti Pór György Sza bó Lász ló el len in dí tott
saj tó pe rét is ( 1973. feb ruár 6.), ami miatt Pórt is fel füg gesz tet ték ál lá sá ból. 

1974. már cius 20. – A ta tai ta nács el nök
Ga lán tai is mé telt ér dek lô dé sé re köz li, hogy
„a Ta tai Au tó busz pá lya ud var épü le té nek
kép zô mû vé sze ti al ko tás sal tör té nô dí szí té -
sé re a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
in téz ke dett”. A Ga lán ta i tól ko ráb ban meg -
ren delt mûre vál to zat la nul nem tar ta nak
igényt ( 1973. de cem ber 22.).

1974. má jus 6. – A bog lá ri ta nács ta ta roz -
ni kí ván ja a ká pol nát, ezért ké rik a plé bá -
nost, hogy Ga lán ta i val sür gô sen szál lít tas -
sa el a ká pol ná ban ma radt dol gait.

1974. jú lius 22. – A So mogy Me gyei Ta -
nács el nök he lyet te se öröm mel je len ti az
MSZMP KB-nak, hogy be fe je zô dött a ká -
pol na „ál la mi” felújí tá sa. A meg nyi tó nap -
ján tá jé koz tat ni fog ják „a na pi- és a he ti la -
pok, a rá dió és a te le ví zió mun ka tár sait a
Te me tô domb mû vé sze ti fej lesz té si prog -
ram já ról”.

1974. jú lius 26. – A ba la ton bog lá ri Köz sé -
gi Ta nács ke ze lé sé ben a felújí tott és átala -
kí tott „kék ká pol ná ban” a Ma gyar Kép zô -
mû vé szek Szö vet sé ge és a So mogy Me gyei
Ta nács szer ve zé sé ben meg nyí lik az új ál la -
mi „Ká pol na Tár lat” ( 84–85. kép).
A Mo dern ma gyar mû vek cí mû kiál lí tás si -
ke rén fel buz dul va, a ren de zôk cé lul tû zik
ki, hogy meg te remt sék „a mai ma gyar kép -
zô mû vé szet rep re zen ta tív be mu ta tá sá nak
fel té te leit”. 

Do ku men tum: TH T-9481/3. 
Össze tar tók III. fn. dosszié,
84–85. o.  155. dok. 

Do ku men tum: 
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16268/2. Hor gá szok II. fn.
dosszié, 137–139. o. 
 160. dok.

Do ku men tum: TH T-9481/3., 
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327. A Somogyi Néplap cikke, 1974. július 20.
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328. Horányi Barna cikke a Somogyi Néplapban, 1974. július 27.
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A RÉSZTVEVÔK VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Az itt ol vas ha tó in ter jú rész le tek a Ma gyar Te le ví zió ban 1998-ban be mu ta tott, kétrészes
Va ká ció. A ba la ton bog lá ri ká pol na tár la tok cí mû do ku men tum film bôl1 va lók. 
A meg szó la lók több sé ge a mû vé szek és a ká pol na ese mé nyei vel szim pa ti zá lók kö zül ke -
rült ki, a „má sik ol dal ról” ugyanis csak ke ve sen vál lal ták az ügy ben ját szott haj da ni sze -
re pü ket. Né hány olyan sze mély tôl, akik kel e film ké szí té se kor nem ké szült in ter jú,
a Kultúr/Galántai/domb cí mû, szin tén a Ma gyar Te le ví zió ban, 1992-ben ké szí tett film -
bôl2 vá lo gat tunk idé ze te ket. A köz lé sért ezúton mon dunk kö szö ne tet az in ter jú ala nyok -
nak és a Ma gyar Te le ví zió nak. Galántai György visszaem lé ke zé sét a „Ho gyan tu dott
a mû vé szet az élet ben el kez dôd ni?” cí mû fe je zet ben ír ta meg, ezért gon do la tait itt még
egy szer nem kö zöl jük.

I. „Ez a kápolna a szabadságot jelentette”

Galántai György fan tasz ti kus lel ke se dés sel szer vez te az ot ta ni tár la to kat, és miu tán olyan kol lé gáim
sze re pel tek a kiál lí tá so kon, aki ket én sok ra tar tot tam, úgy érez tem, hogy ve lük kell men nem. Így hát
én is nagy öröm mel vet tem részt Bog lá ron. Ez a kiál lí tásso ro zat újabb le he tô sé get je len tett ar ra, hogy
az em ber meg mu tat has sa a leg fris sebb gon do la tait, öt le teit. […] Nagy meg le pe tés volt a fô is ko lá ról ki -
ke rül ve szem be ta lál koz ni az zal, hogy a hit tel, am bí ció val el ké szí tett mun ká kat nem le het be mu tat ni.
Az em ber úgy ké szül a pá lyá ra, hogy sze ret né az ered mé nyeit fo lya ma to san meg mu tat ni. Kü lö nö sebb
in dok nél kül, vagy szá munk ra ért he tet len ma gya rá za tok kal til tot tak be, zár tak be kiál lí tá so kat hosszú
éve ken ke resz tül. Vissza gon dol va sem iga zán ért he tô, hogy mi volt az ak ko ri mû vé szet po li ti ku sok fé -
lel me ezek tôl a jó részt nem áb rá zo ló, abszt rakt mun kák tól, pe dig hát én min dig ilye ne ket csi nál tam.
[…] Egyéb ként igye kez tünk min dent ki hasz nál ni, ami csak adó dott: nép frontklu bo kat és mû ve lô dé si
há za kat, de va la hogy ak kor ez a ká pol na, messze a fô vá ros tól, a sza bad sá got je len tet te, és az em ber
az zal az eu fó riá val ment oda, hogy vég re sza bad azt csi nál nia, amit a fô vá ros ban vagy más hol nem lehet.
A leg fon to sabb moz za na ta a do log nak az volt, hogy örül het tünk egy más nak és egy más mun kái nak. Emlé -
ke ze tes szá mom ra egy nem zet kö zi ak ció – er re megint csak na gyon rit kán adó dott le he tô ség Ma gyaror -
szá gon –, ahol cseh és szlo vák kol lé gák kal is mer ked tünk meg sze mé lye sen, akik nek itt-ott lát tuk a mun -
káit, vagy ér te sül tünk a te vé keny sé gük rôl, de sze mé lyes kap cso la tok nem ala kul hat tak ki velük. 

En gem az ér de kelt, hogy mit mon da nak ró lam vagy ró lunk azok, akik ve lem együtt ott vol tak, hogy tet -
szik vagy nem tet szik, amit mi csi ná lunk. Az ô ba rát sá guk, az ô kri ti ká juk és a ve lük va ló – ha úgy tet -
szik – harc és ba rát ság ér de kelt. És em lék szem [a Kul túr domb címû film, for ga tá sa kor], ret te ne te sen
föl vol tak né há nyan há bo rod va, hogy miért mon dok én ilyen hü lye sé ge ket, ami kor Ma gyaror szág nem
Bog lár, és nem ezek az em be rek vol tak, ha nem a far kas ku tyák or szá ga, Ká dár Já nos és a ha tó ság volt,
a Sza bó Lász ló strici volt, és mi az el lenál lók vol tunk, aki ket meg tá mad tak. És per sze le het, hogy
Magyaror szág az tízmil lió em ber volt, és Ma gyaror szág Ká dár Já nos is volt, de va la hogy én ma nem
iga zán a far kas ku tyák ra és ezek re a bán tá sok ra em lék szem, mert én ret te ne te sen jól ját szot tam a tár -
saim mal a ba rá taink nak. És ami kor úgy érez tük, hogy már nem tu dunk olyan jól ját sza ni, ak kor fog tuk
ma gun kat és ki men tünk, mert azt gon dol tuk, hogy amit csi ná lunk, az van olyan jó, hogy tetsszen min -
den ki nek a vi lá gon. Amíg itt vol tunk, sze ret tünk itt len ni, ját sza ni, mert az éle tünk já ték volt, és en nél
szó ra koz ta tób bat nem le he tett ki ta lál ni, úgy hogy nem iga zán em lék szem a far kas ku tyák ra. 

1 Va ká ció. A ba la ton bog lá ri 
ká pol na tár la tok tör té ne te,
1970–1973. I–II. rész (szak -
ér tô-ri por ter: Sas vá ri Edit,
szer kesz tô: Ró mai Ró bert,
ope ra tôr: Gom bos Ta más,
ren de zô: Soós Ár pád), MTV,
Do ku men tum film Szer kesz -
tô ség, 1998
2 Kultúr/Galántai/domb
(ren de zô: Galántai György,
ri por ter: Topor Tün de,
szer kesz tô-pro du cer:
Pálmai Ka ta lin), MTV, 
V. Stú dió, Fríz Pro du ce ri
Iro da, 1992
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Ha úgy tet szik, Ba la ton bog lár egy jog hé zag volt. Azért tu dott lét re jön ni, mert az ak ko ri elôírá sok ezt le -
he tô vé tet ték. Azt az ál sza bad sá got vagy ál li be ra liz must – mi sze rint min den ki nek jo ga volt úgynevezett
mû te rem-kiál lí tá sok ra ab ban az eset ben, ha nem fejt ki pro pagan dát, nem csi nál meg hí vó kat és pla ká -
tot, és csak pár na pig mû kö dik –, ezt a le he tô sé get hasz nál ta ki a Galántai, ami kor ki bé rel te a ká pol -
nát mû te rem nek. Ez már egy kö vet kezô tör té net volt, il let ve eb bôl spon tán mó don kö vet ke zett, hogy
a sa ját mû ter mét áten gedte má sok nak, hogy ott mû te rem-kiál lí tást csi nál ja nak, és ez így nö ve ke dett
lé pés rôl lé pésre. Ezért van Bog lár nak egy na gyon ér de kes, vic ces, a mû vé szet szo cio ló giá ról meg a kul -
túr po li ti ká ról is szó ló je len té se. A má sik pe dig egy sok kal ba ná li sabb ma gya rá zat, már mint a je len tô -
sé gét il le tôen, hogy igen, ezen a he lyen há rom-négy nyá ron át tu laj don kép pen min den je len tôs em ber
meg for dult, aki Ma gyaror szá gon a szel le mi-kul tu rá lis élet ben fon tos lett, vagy volt, vagy egyál ta lán lé -
te zett. Egy faj ta víz vá lasz tó ként mû kö dött azok kö zött, akik ott vol tak, vagy tá vol tar tot ták ma gu kat
mindet tôl. 

Sze rin tem en nek egye nes foly ta tá sa volt a Fia tal Mû vé szek Klub ja, és az egész do log 1989-ig li neá -
ri san ment elô re, mely nek a legutol só moz za na ta az Inconnu cso port mû kö dé se volt. Elég nyil ván va ló
te hát, hogy ab ban a pil la nat ban kez dô dött a Fia tal Mû vé szek Klub ja, ami kor be zár ták a boglári ká pol -
nát, ez le het, hogy hó na pok kü lönb sé ge volt. Em lék szem, hogy ami kor vé ge volt Ba la ton bog lár nak, egy
al ka lom mal Ha jas Ti bor fe le sé ge meg én, le het, hogy má sok is vol tak, be té ved tünk egyik nap a Fia tal
Mû vé szek Klub já ba, ahol volt egy na gyon ked ves fia tal em ber, a Kecs ke mé ti Kál mán. Ve le be szél get tünk,
és az lett be lô le, hogy egy-két hó na pon be lül el kezd tünk ott kiál lí tá so kat ren dez ni, és ter mé sze te sen
szin te szó ról szó ra azok kal, akik Bog lá ron is vol tak, és tény leg volt egy pár té ma, ami ott foly ta tó dott.

[…] Ne kem ezen a té ren, mint szer ve zô nek, két do log volt ér de kes Bog lár ral kap cso lat ban: az egyik,
hogy én úgy érez tem ak ko ri ban – és fô leg a konceptuális mû vé szet el mé le té nek a ha tá sá ra –, hogy van
egy olyan tör té nel mi pil la nat, ami kor a mû vé szet el mé le ti vé vá lik, és az el mé let al ko tó nak vagy a kri ti -
kus nak el vi leg csak úgy le het rea gál ni, hogy az vi szont a mû vé szet hez kö ze lít. És volt egy se reg olyan
te rü let, mint a ling visz ti ka, a struk tu ra liz mus, amit sok szor kö zö sen csi nál tak a mû vé szek és a kri ti ku -
sok. Te hát kez det ben en gem ez rend kí vü li mó don ani mált, hogy el mé let al ko tó ként egy ilyen kvá zi mû -
vé szi sze re pet tu dok ját sza ni. Ma is bor zasz tóan iz gat ez a konst ruk tív együtt mû kö dés más te rü le tekkel. 

Én azt hi szem, hogy ez az egész azál tal vá lik fon tos sá, aho gyan a ma gyar mû vé szet a hat va nas évek
végén ala kult. Mél tán nyi lat koz za azt akár Pauer Gyuszi is, és má sok is, hogy tu laj don kép pen a Szürenon,
az Ipar terv és az R-kiállítás függ vé nyé ben le het iga zán Bog lár ról be szél ni, mert azál tal vált je len tôs sé,
hogy ezek az em be rek, te hát akik ezek ben a cso por to su lá sok ban, kiál lí tá sok ban részt vet tek, ezek nek
az em be rek nek egy te kin té lyes ré sze oda ment, és ezál tal vált az egész szel lem iz gal mas sá. […] Itt nem
volt sem mi stí lus be li be szo rí tott ság, ha nem egy sok kal tel je sebb nyi tott ság ról volt szó. Olyan gár dák
jelent kez tek, vagy egy olyan ge ne rá ció tûnt fel, ame lyik nem volt már haj lan dó a to váb biak ban a megal -
ku vás ra, és vál lal ta a konf ron tá ciót. Akik nem ido mul tak azok hoz az el vá rá sok hoz, ame lye ket új ra és
új ra meg fo gal ma zott a ha ta lom. Meg pró bál tak kiáll ni egy mo dern szel le mi élet mel lett, és a mo dern
mûvé szet mel lett, mint ahogy ezt a mû vé szet tör té né szek kö zül Beke La ci is meg tet te hosszú éve ken
keresz tül. Meg is volt en nek a kö vet kez mé nye kez det ben. Azt hi szem, hogy en nek a kor szak nak a törté -
ne te rend kí vül fon tos, de még min dig rej tett tör té net rôl van szó.

Rög tön az ele jén, het ven ben, már az el sô nyá ron lent jár tam. A boglári ká pol na tár la tok nak meg le he tô -
sen von zó hí re volt, legalábbis a pe rem re szo rí tott, sze gény le gé nyes ér tel mi sé gi lét for mát élô em be rek
kö ré ben. Azt, hogy ak kor va la ki, va la hol meg tud ta vet ni a lá bát, mai fej jel elég ne héz megér te ni, hogy
mit je len tett. Galántainak si ke rült meg vet nie a lá bát egy le pusz tult ká pol ná ban Ba la ton bog lá ron, egy
szép hegy nek a te te jén, és ez ak kor ko moly tett nek szá mí tott, je len tôs ese mény volt, és mág nes ként
von zot ta azo kat, akik úgy gon dol ták, hogy él ni kel le ne ez zel a le he tô ség gel. Bog lá ron ezek az em be rek
egy lö vész ár kot épí tet tek, had ál lást fog lal tak el, ahon nan a ha tal mat pro vo kál hat ták. De nem sze ret ném
azt a lát sza tot kel te ni, hogy a ká pol na tár la to kon a ha ta lom szán dé kos pro vo ká lá sá ról volt szó, hi szen
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a mû vé szek csak meg akar ták mu tat ni a mun kái kat, el akar ták ját sza ni a da rab jai kat, szó val itt csak
úgy mel les leg puk kadt a ha ta lom.

1971-ben ke rül tem Ba la ton bog lár ra Galántai Gyu ri meg hí vá sá ra és fel ké ré sé re. Ô akkor szer vez te és
ké szí tet te elô a minimal art kiál lí tásso ro za tot. Ma ga a ká pol na na gyon mély be nyo mást tett rám. Cso -
dá la tos volt a kör nye zet a ré gi te me tô mel lett. Egy ki vá ló mû vész csa pat szor gal ma és ki tar tá sa ered -
mé nye ként vált kü lön le ge sen va rázs la tos hellyé Ba la ton bog lár és a ká pol na is. […] Ami kor meg néz tem
a ká pol nát, egy cso dá la tos bel sô tér tá rult elém, és ak kor azt mond tam, hogy ter mé sze tes, nem csak én,
má sok is öröm mel ál lí tunk ki. A mi kiál lí tá sunk cél ja és lé nye ge az volt, hogy tisz ta for má kat, egy nagyon
egy sze rû, re du kált, mi ni má lis for ma rend szert sze ret tünk vol na meg mu tat ni. A mai na pig nem tu dok
olyan jel le gû kiál lí tás ról, ami ennyi re ha tott vol na egy ilyen tér ben, an nak el le né re, hogy ez nem szok -
vá nyos kiál lí tó tér volt, ha nem egy ká pol na. Ta lán a bel sô at mosz fé rá ja te rem tet te meg azt a kü lö nös
ér zést, aho gyan ezek a tisz ta for ma vi lá gú, XX. szá zad vé gi mû vek itt, ezen a he lyen meg je len tek. Több -
ször is ki pró bál tam, hogy ko ra haj nal ban vagy ké sô dél után be men tem, egy-két na pot pi hen tet tem a
sze mem, és új ból meg néz tem a te ret. Most is azt mond ha tom – pe dig na gyon sok kiál lí tá son sze re pel -
tem és na gyon sok kül föl di mú zeum ban és ga lé riá ban jár tam –, hogy ez az él mény tel je sen egye di módon
ma radt meg ben nem.

Alap ve tôen az volt a cél, hogy eb bôl a ká pol ná ból egy mû vé sze ti, szel le mi mû hely legyen, ami nem kötôdik
konk ré tan sem mi fé le irány zat hoz. Ter mé sze te sen el sôsor ban azok szá má ra sze ret tünk vol na le he tô -
sé get biz to sí ta ni, akik egyéb ként a hi va ta los mû vé sze ti élet ber kei ben nemigen kap tak he lyet, de az
alap ál lás nem az el lenál lás, ha nem a tel jes ség meg mu ta tá sa volt. A cél az volt, hogy az egy ol da lú és
nagyon rész rehaj ló kiál lí tá si le he tô sé gek kö ze pet te le gyen egy olyan hely, egy sza bad mû hely, ahol ezek
a mû vé szek meg nyil vá nul has sa nak és dol goz has sa nak.

Bog lár az egy na gyon-na gyon jó ta lál ko zó hely volt. Volt moz gás min den fe lé. Ki csi volt ez a moz gás te -
rü let, de vol tak ese mé nyek, vol tak ta lál ko zá sok. Bog lár egy kon cent rált hely volt, és nyá ron tör tént,
viszony lag jó han gu lat ban, te hát ilyen ér te lem ben ki sza ba du lás is volt, és elég jól izo lált volt, mond juk,
a te rü let, ahol az em ber ter mé sze ti kör nye zet ben, ugyanak kor vá ros ban, vagy hát egy frek ven tált nyaraló -
he lyen ját szik. Itt szin te min den ki a tel jes sza bad ság ban él he tett, ki vé ve a rend ôri at ro ci tá so kat, amiket
ke zel ni kel lett. Már majd hogynem nor má lis nak tûnt a hely zet. A lá nyok szé pek vol tak, a fiúk szé pek
voltak, für dés és sze re lem, és mû vé szet és ôr jön gés, és fel há bo ro dás a ki szol gál ta tott ság el len. Na gyon
erôs és jó ese mény volt. 

A boglári mû vé szek min den meg kü lön böz te tés nél kül tud ták ma gu kat min den jó avant gárd já nak, min -
den jó elôôr sé nek. Bog lár osz tat lan szel le mi tu laj don volt, ez volt a kul tu rá lis al vi lág. A szo cio ló gia úgy
mon da ná, hogy szub kul tú ra, csak hogy in kább min den szub kul tú ra ôse. […] Az iga zi undergroundnak
ne ve zem máig az ott tá bo ro zó kat, mert ez tény leg be til tott mû vé szet volt. A minimal arttól a koncept
artig ez vissza szo rí tott mû vé szet volt, és iga zá ból sem mi fé le más le he tô sé ge nem volt en nek a til tott
élet ér zés nek, mint hogy mû vé sze ti koncept le gyen. Ám va ló já ban az összes ko ra be li te kin tély el le nes vi -
lág ten den ciá nak a meg nyil vá nu lá sa is volt azon kí vül, hogy te het sé gek pa zar pa rá dé ja. Én ezt na gyon
tisz tel tem, na gyon sze ret tem, és na gyon jól érez tem ma gam ezek kö zött az em be rek kö zött.

A ká pol na és a ká pol ná val kap cso la tos összes meg moz du lás, ez va la mi olyan jel leg ze tes ré sze volt az
ak ko ri idôk nek, az ak ko ri kul túr po li ti ká nak, hogy mindez az Aczél-korszaknak szin te köz pon ti ese mé -
nyé vé vált. Az R-kiállítás, a Szürenon, a Moz gás kiál lí tás, az Iparterv I–II., zár tabb, ki csit bel ter je sebb
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dol gok vol tak. En nek az egész nek az össze fog la ló mo men tu ma volt a ká pol na és a hoz zá kap cso ló dó
ese mé nyek. Az, hogy kö zöt tünk ki a szob rász vagy fes tô, ki konst ruk tív, és ki a szür rea liz mus hí ve, hogy
ki a kép zô mû vész, ki az, aki ze nét sze rez vagy ver se ket ír, vagy aki egyéb más mû vé sze ti ággal fog lal -
ko zott, ez va la hogy nem volt ér de kes. Ezek a határok el mo sód tak. Ki de rült, hogy ki ki nek a ba rát ja, ki
ki vel sze ret együtt len ni, és mi az az ál ta lá nos tö rek vés, ami an nak ide jé n ezt a tár sasá got fog lal koz -
tat ta. […] Itt min dig az volt a cél, hogy mi nél egy sé ge seb ben, minél ki tartób  ban nyil vá nos ság ra hoz ni
azt, hogy en nek az or szág nak szük sé ge van egy más mi lyen, egy jobb faj ta, egy be csü le tes kép zô mû vé -
sze ti élet re, ke ve sebb be fo lyá solt ság ra, irány vo nal ra és ke ve sebb gát ra. A ká pol na föl sza ba dí tot ta ben -
nem is, és az én köz vet len ba rá taim ban is azt az ér zést, hogy ami itt van, az nem jó, és vál toz tat ni kell
raj ta. Hogy nem föl for gat ni akar juk a vi lá got, nem a rend szert akar juk meg dön teni, ha nem mi egy sze -
rûen csak utál juk azt, ami ed dig volt, és va la mi újat, va la mi job bat, ren de zet tebb dol got sze retnénk. 

Va la mi nagy ka lá kát érez tem, nagy test vé ries sé get, és jó volt eb ben a test vé ries ség ben. Ta vaszt adott
az em ber szí vé nek, hogy élet ben va gyunk, jó ta lál koz ni, együtt len ni, és meg mu tat ni a mun káin kat. […]
Gyö nyö rû volt az, hogy vi dé ki né nik jöt tek föl a kiál lí tás ra, mert lát ták, hogy ott egy temp lom van, és
be jöt tek, ke resz tet ve tet tek ró zsa fü zér rel a ke zü kön. Oda jöt tek hoz zám, és a kis, gö csör tös uj jaik kal
meg si mo gat ták a ke ze met, és meg kér dez ték, hogy ezt Ön tet szett fa rag ni? Hát ezek gyö nyö rûek! […]
A ró mai ka to li kus lel kész Ba la ton bog lá ron föl jött a kis de mi zson nal, és a kiál lí tás után min den kit végig -
kí nált bor ral. És tény leg Is ten ál dá sát ad ta ránk, kül dött ben nün ket szét a vi lág ba, hogy le gyünk erô sek,
bát rak és dol goz zunk to vább.

A boglári ká pol natár lat az utol só nagy, vagy az egyik utol só nagy ki csen gé se volt szá mom ra en nek az
ön te vé keny, önszervezôdô szamizdat-létnek. Más részt az is von zó volt ben ne, hogy nem a po ros bel vá -
ros ba kell men ni, ha nem hát mégis csak a dé li part ra, a Ba la ton ra, ott vár va la ki, aki he lyet tem min dent
el fog in téz ni. Nagy já ból ugyanaz a tár sa ság jött ott össze, ame lyik Pes ten mû kö dött, de a ba la ton bog -
lá ri lé té vel gaz da go dott ez az ügy. Ez per sze nem pusz tán to pog rá fiai kér dés volt, mert an nál azért szí -
ne sebb és ér de ke sebb volt a do log. Pél dául Cseh szlo vá kiá hoz kö ze lebb van Bu da pest, de mégis, Ba la -
ton bog lá ron ta lál koz tunk elô ször a cseh és szlo vák – ak kor még cseh szlo vák – ba rá taink kal. A pé csi
kol lé gá kat is én ta lán ott is mer tem meg, akik kel ma már olyan mindegy, hogy hol élünk, ba rá tok va -
gyunk. Nem csak pit to reszk ha tá sa volt a Ba la ton nak és Ba la ton bog lár nak, ha nem va ló já ban, bi zo nyos
ér te lem ben ka lei dosz kóp sze rû ki szé le se dést je len tett, ami Pes ten már nem ol dó dott meg. Mert a vi lág -
vá ros va la hogy föl szív ja azt, hogyha va la ki más hon nan jött. Szó val Bog lár egyik nagy elô nyé nek ezt
tartom, és azt, hogy ta lán utol já ra érez tem ma gam iga zán együtt a tár sa ság gal, mert azon túl az tán már
egy na gyon fur csa és na gyon ne he zen kö vet he tô szét szó ró dás tör tént. De Ba la ton bog lár szer ve zô ereje,
az rend kí vü li volt.

Azt hi szem, hogy min den ki szá má ra, aki en nek a részt ve vô je volt a kü lön bö zô pe rió du sok ban, na gyon
je len tôs ese mény volt, és a ké sôb biek ben is meg ha tá ro zó volt az életünkre. […] Ké sôb bi ta pasz ta la taim
alap ján azt mond hat nám, amit Martyn Fe renc mon dott ne kem egy szer, hogy an nak ide jén Pá rizs ban
nem volt nagy do log ta lál koz ni Delaunay-val, és leül ni ve le sak koz ni. Te hát szá mom ra az volt ha tal mas
je len tô sé gû, hogy olyan em be rek kel tud tunk ta lál koz ni, akik rôl már ak kor is le he tett tud ni, hogy lesz
va la ki, és min den to váb bi nél kül, min den fé le pro to koll nél kül le he tett be szél get ni ve le. Hal lat la nul jó
közeg volt, amit már az el sô pil la nat ban is le he tett érez ni. […] Úgy gon do lom, hogy a Pé csi Mû hely nek
a va ló di ön meg fo gal ma zá sá hoz na gyon so kat tett a boglári je len lét. […] Na gyon fon tos volt, hogy eb ben
a szel le mi kö zeg ben – ami egy rend kí vül föl pör gött, és hal lat la nul tisz ta je len ség volt – részt ve het tünk,
más részt tu laj don kép pen meg tud tuk fo gal maz ni ma gun kat, és min den fé le ha zug ság és ál ca nél kül je -
leníthettük meg. 

Ilyés Ist ván

Jovánovics György

Kis má nyo ky Ká roly

196



Is te ni sza bad ság volt, tud tuk, hogy meg vá sá rol tuk ma gunk nak azt a jo got, hogy ott min den ki azt csi nál -
jon amit akar. […] Én be szél he tek a leg ke vés bé, mert nem vol tam pro duk tív, de a töb biek mind olyan
mû vé sze tet csi nál tak, ami a ma gyar mû vé szet ja va. És az ott szü le tett. Ezt Galántai is te nien meg csi nál -
ta, és ezt csak va la mi lyen el ké pesz tô nai vi tás sal és bá tor ság gal le he tett meg szer vez ni. Meg te rem tet te
ezt a le he tô sé get, és fan tasz ti kus kiál lí tá sok, ak ciók vol tak, Ba la ton ban für dé sek, be szél ge té sek. Min -
dig so kan jöt tünk vo nat tal, és ak kor ma gunk mö gött hagy tunk min dent, mint egy or szág ha tárt, ki lép -
tünk ab ból az or szág ból, ami Bu da pest volt, és azok a tör vé nyek, amik ott ér vé nye sek vol tak, azok meg -
szûn tek. Igaz, jött né hány éj fé li raz zia, ami nem volt min dig kel le mes. (Kul túr domb)

Ne kem szív ügyem volt a ba la ton bog lá ri ká pol natár lat. Nem csak azért sze ret tem, mert ott kiál lí tot tam,
ha nem a légköre miatt is. Nem is annyi ra a kiál lí tá sok vol tak fon to sak ér zé sem sze rint, ha nem azok
az össze jö ve te lek, és ezek nek az össze jö ve te lek nek a jel le ge, a sze re pe meg ha tá ro zó volt szá mom ra.
Szívesen jöt tek más szak má ból is al ko tó mû vé szek, mert így ôk is ki tud tak búj ni a sa ját szak má juk
ellenôr zé se alól. Olyan volt ez, mint egy ba rá ti tár sa ság, amely ben sok fé le ké pes sé gû és te het sé gû ember
van, és mégis szí ve sen jön ide, mert ép pen ô van so ron, mond ja a ma gáét, a ma ga mód ján és a ma ga
esz kö zei vel. És hang sú lyo zom, hogy na gyon fon tos volt a szá mom ra, hogy oda ren ge teg fia tal járt, akik
tel je sen el vol tak zár va az eu ró pai szel le mi ség tôl és azok tól a dol gok tól, amik a sza bad sá got je len tet -
ték ak kor. […] A fia ta lok, akik ott tá bo roz tak vagy a Ba la ton kör nyé kén nya ral tak, 50–100 ki lo mé te -
res kör zet bôl is oda jöt tek. Óriá si von zá sa volt a boglári ká pol natár lat nak, és reg ge lig tar tó be szél ge -
té sek zaj lot tak. Szá mom ra ez volt az iz gal mas. Kö zös ség jött lét re. Egy ket rec-or szág ban azon a dom bon
sza bad be szél ge té sek foly tak. Ugyanez a be szél ge tés ká vé ház ban vagy mû ve lô dé si ház ban nem zaj lott
vol na le úgy, ahogy ott a ká pol nadom bon. Egy pi ci kis sza bad ság volt ez a ká pol nadomb. […] Em lék -
szem, Jancsó Ad rienne egy szer nap nyug ta kor bal la dá kat sza valt és meg tál to so dott. Azért hang sú lyo -
zom a Nap le nyug tát, mert tel je sen vö rös volt a ká pol na fe hér re fes tett bel se je, olyan, mint ha vér lett
vol na raj ta, ki vá ló dísz let a bal la dák hoz. Két ha tal mas mi se gyer tyát is sze rez tünk. Nem volt szín pad,
Jancsó Ad rienne ott volt kö zöt tünk. Légköre volt a kiál lí tás nak is, meg sok fur csa em ber is volt, csupa-
csupa szu per sze mé lyi ség. […] Ha a ká pol natár lat nin csen, ak kor ma a ma gyar avant gárd sok al kotással
és happeninggel sze gé nyebb. Ne kem az az ér zé sem, hogy ki-ki gaz da go dott a ká pol na tár lat tal, em ber -
ség ben ke mé nye dett. Fér fias do log volt ott je len len ni. 

És még egy fon tos do log: utó lag nem bo csát koz ha tom jós la tok ba, de biz tos va gyok ben ne, hogy a ká -
pol natár lat egy vagy két év múl va meg szûnt vol na, akkor is, ha durva esz kö zei vel nem avatkozik be a
hatalom. Ez egy szük sé ges for ma volt, amely be töl töt te a felada tát, és meg szûnt vol na ma gá tól. Nem
egye dül ál ló je len ség ez a mû vé szet tör té net ben, egyál ta lán a szel lem tör té ne té ben. Na gyon fon tos sze -
re pe volt, és ér zé sem sze rint jobb, hogy így szûnt meg, mert így meg ma rad ha tott a mí to sza. A ká pol -
natár lat ugyanis na gyon so káig mí tosz ként élt a fia ta lok kö ré ben. A „ve re ke dé sek” el le né re is pél da -
ér té kû volt.

Meg mon dom ôszin tén, hogy én a ha tal mat nem érez tem a nya ka mon, mert nem érdekelt, nem volt veszteni -
va lóm, én pe da gó gus vol tam. Aki fon tos ál lás ban volt egy in té zet ben vagy mun kát ka pott a Lekto rá tus -
tól, az ezt egé szen más képp ítél te meg. Galántai Györgyöt azért be csü löm, mert ne ki ren ge teg vesz teni -
va ló ja volt. Annyi szor volt a pad lón, és mégis min dig új ra kezd te. Er re nincs ma gya rá zat egyéb ként.
Jó szi ma ta volt a hely ze tek felisme ré sé re. Az 1973-as év a Gyu ri zse nia li tá sa. Sze rin tem be rá gott, és
el ha tá roz ta, hogy a saját fe je után csi nál ja, és összeál lí tott egy olyan ötven fô bôl ál ló név sort, aki ket ô
fon tos nak tar tott. Azt le het mon da ni, hogy min den tö rek vés meg je lent, te hát a szín ház tól, a film tôl, Bódy
Gá bor tól Ha lász Pé te rig min den ki részt vett. Ez az el gon do lás tény leg jó volt. 
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Azok a kiál lí tá sok, ame lyek a boglári idô szak elôtt szü let tek, olyan kiál lí tá sok vol tak, ame lye ket nem
hi va ta los kiál lí tó he lye ken szer vez tünk. Nem vol tunk pre fe rált mû vé szek, más faj ta gon dol ko dás mód dal
él tünk, ami nek az volt a kö vet kez mé nye, hogy ki szo rul tunk azok ról a kiál lí tó he lyek rôl, ahol egyéb ként
a hi va ta los és en ge dé lye zett kiál lí tá sokat csi nál ták. Ugyanak kor föl fe dez tük ma gunk nak a kul túr há za -
kat, mû ve lô dé si ott ho no kat, a Ha za fias Nép fron tot, ahol könnyû szer rel le he tett ter me ket kiál lí tás ra
alkal mas sá ten ni. Bog lá ron úgy ne ve zett mun kakiál lí tá so kat ren dez het tünk anél kül, hogy en ge délyt kellett
vol na kér ni rá. Ez volt az egyik fô vonz ere je a Galántai-féle ká pol ná nak. A má sik az, hogy nyá ron, amikor
gya kor la ti lag ubor ka sze zon volt min de nütt, nya ra lással egy be kö tött kiál lí tá so kat tud tunk ren dez ni
anélkül, hogy a hi va tal be le szólt vol na. […]

Ál ta lá ban az volt a vé le mény, hogy ez egy na gyon kel le mes hely, ráadá sul elég jó szál lá sle he tô sé gek
vol tak a fa lu ban, föl le het hoz ni az egész ma gyar avant gárd mû vész tár sa dal mat ide a ká pol nadomb ra,
és itt ôrü le tes lá to ga tott ság volt. Szó val tény leg hi he tet len nek tûnt, hogy az em ber már reg gel hét óra -
kor ki rán du lók kal ta lál ko zott, nem le he tett elég ko rán föl men ni. […] Ne kem mindez hal lat la nul fon tos
volt. Én ott pél dául ki nyíl tam, és má sok is, na gyon so kan. Egy sze rûen ki bon ta koz tunk. Min den ki meg -
csi nál hat ta, amit akart, per sze egé szen ad dig, amíg nem je lent meg a ha tó ság. 

Na gyon so kan ki szo rul tak a hi va ta los kiál lí tá si le he tô sé gek bôl, és na gyon so kan vol tunk úgy – és itt
már ma ga mat is be le szö vöm eb be a hely zet be –, akik nek Ba la ton bog lá ron kí vül egy sze rûen más meg -
nyi lat ko zá si le he tô sé ge nem volt. Így mond hat tam el azt húsz-egynéhány éves ko rom ra – most ez utó -
lag jól hang zik, de én ak kor ezek rôl a ne vek rôl nem so kat tud tam –, hogy ott együtt ál lít hat tam ki Bálint
End ré tôl kezd ve Il lés Ár pádon és Vaj da Jú lián ke resz tül sok min den ki vel. Óriá si volt egy egé szen más
ge ne rá ció val va ló ta lál ko zás le he tô sé ge. Ha én a tör té ne tet meg fo gal maz ha tom, ak kor így utó lag azt
mon da nám – nyil ván er rôl má sok, akik kez det tôl ott vol tak, ta lán töb bet tud nak –, hogy lét re jött egy
na gyon óva tos pró bál ko zás az ön ál ló, zsû ri zet len kiál lí tá si le he tô sé gek lét re ho zá sá ra. Iz ga lom mal töltött
el ben nün ket, hogy meg le he tô sen pi ci tér ben egyéb ként, egy ká pol ná ban, egy szak rá lis tér ben be le het
mu tat ni olyan avant gárd ügye ket, ame lyek nem rom bol ják le a hely au rá ját. […] Ezt a tár sa sá got egy -
faj ta eti kai tar tás hoz ta össze. Le het, hogy so kak nál ez ké sôbb egy pi ci két el haj lott, ki csor bult, meg -
fenek lett, meg zök kent, de ak kor, ab ban a pil la nat ban, ahogy az elôbb mond tam, sze gény le gé nyek ként,
a kö zös sors ból ki fo lyó lag, tö ké le te sen egy fé le kép pen lát tuk az élet le he tô sé gein ket.

A boglári ká pol na azért jött ne künk ka pó ra, szin te élet men tô le he tô ség volt, mert volt egy hely, ami re
le he tett szá mí ta ni. Ha a ká pol na nem lett vol na, ak kor ab ban az idô ben, azt hi szem, az egyik ke zem is
sok, ha meg aka rom szá mol ni azo kat a mû ve lô dé si köz pon to kat, amelyeknek a ve ze tôi elég bát rak let -
tek vol na ah hoz, hogy egy ilyen cso por tot be fo gad ja nak mû so ros es tet tar ta ni. Ezenkí vül ma rad tak a
klu bok, egye te mi klu bok, Eöt vös Klub, ahol, mond juk, még meg tûr ték eze ket a cso por to kat.

Nem volt egy olyan hely, nem volt egy lap, nem volt olyan tér, ahol ezek az események lét re jöhettek és
megmutatkozhattak, ahol le he tett ezek rôl az ese mé nyek rôl nyi lat koz ni, és lé nye gé ben en nek a – ne -
vez zük vissza me nô leg avant gárd, al ter na tív, undergound, vagyis föld alat ti – kul tú rá nak ez volt az el sô
olyan in téz mé nye, amelyik éve ken át fönt tu dott ma rad ni, és a Gyu ri ezt bír ta tar ta ni, ál lan dóan ki tudta
pörgetni, és ez a do log lé te zett. Te hát a ká pol na tu laj don kép pen en nek a kul tú rá nak az elsô sa ját intéz -
mé nye volt. (Kul túr domb)

Ami kor 1957-ben ki ke rül tem az in ter ná ló tá bor ból, ak kor ben nem az átél tek ha tá sá ra olyan fé le lem volt,
amely meg ha tá roz ta az éle te met. Ezt a fé lel met elô ször egy [a boglárihoz] ha son ló kör nye zet, a Petrigalla
Pál la ká sá nak lég kö re ol dot ta föl, ahol olyan em be rek re akad tam, akik elôtt nyíl tan tud tam be szél ni.
A ká pol natár lat ezt múl ta fölül, hi szen az, ami Petrigallánál csak egy na gyon szûk ma gán la kás mé lyében
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ját szó dott le, a vi lá gos és nyílt be széd, itt sok kal na gyobb nyil vá nos ság elôtt zaj lott. Ugyanak kor azt is
na gyon pon to san ér zé kel tem, hogy a ká pol na tár lat ide jén már túl le het men ni azon a ha tá ron, hogy a
sza bad sá go mat annyi ra ve szé lyez tet tem vol na, mint, mond juk, 1957-ben. […] Ki nyi tot tuk a ká pol na
ajta ját, Monspart Évá val, aki vel kö rül be lül ak kor há za sod tunk össze, be lép tünk és meg pil lan tot tuk a
fehér fa lak kö zött a Galántait, aki olyan volt szá mom ra ab ban a pil la nat ban, mintha va la mi ko pott
templomi fal fres kói ról lé pett vol na le, és et tôl – húsz-egy né hány éves kor ban meg bo csát ha tó – szinte
eu fo ri kus ál la pot ba ke rül tem. […] Kap tam egy alap han got, az ab szo lút bi za lom alap hang ját, vagyis,
hogy nem fél tem tô le. Ez szá mom ra per dön tô volt azok ban az évek ben, és en nek kö szön he tô, hogy
amikor fél év múl va új ra oda men tem, ak kor úgy be szél get tünk, mint ha már vagy har minc éve is mer tük
vol na egy mást. (Kul túr domb)

II. „Voltak nézetbeli különbségek közöttünk…”

Én azt gon do lom, hogy a hatvanas évek vé gén je lent ke zô új ge ne rá ció nak a pop art és a minimal art
irá nyá ba el moz du ló mun kái azt a szel le mi sé get pró bál ták egy sa já tos, ke let- eu ró pai és ma gyaror szá -
gi mó don föl vet ni, ame lyet a vi lág ban nem csak az ame ri kaiak, az an go lok, az ola szok, a fran ciák is
mû vel tek. Az a né hány mû vész, aki Ma gyaror szá gon is ilyes mit csi nált, kap cso lód ni tu dott az új, absztrakt
mû vé szet nek a kü lön bö zô or szá gok ban kép vi selt vál to za tai hoz. Te hát én azt gon do lom, hogy ezt a Ma -
gyaror szá gon meg je le nô ten den ciát ak kor min den kép pen kap cso lat ba le he tett hoz ni az egye te mes mû -
vé szet tel. Az más kér dés, hogy fia tal, kez dô em be rek mi lyen szel le mi ní vón képviselték, és tech ni kai -
lag eset leg nem a leg tö ké le te seb ben hoz ták lét re ezt az in teg rá ciót. In du lás ként ez azért egy rend kí vül
fon tos lé pés volt, hi szen az tán a kö vet ke zô fej le mé nyek a kö vet ke zô évek ben, év ti ze dek ben Ma gyaror -
szá gon vé gül is egy jó alap ról in dul hat tak. Si ke rült a há bo rú után meg sza kadt nem zet kö zi kap cso la to -
kat szak mai és sze mé lyes ba rát sá gok ré vén új ra lét re hoz ni. A tö rek vé seink má sik fon tos ré sze pe dig
ter mé sze te sen az volt, hogy fölépít sük a má sik le rom bolt hi dat a mo dern ma gyar mû vé szet tel is. Megis -
mer ked tünk Kas sák La jos sal, az Eu ró pa Is kola mes te rei vel: Korniss-sal, Lossonczyval, Gyarmathyval,
teíhát igye kez tünk vissza köt ni a ha zai mo dern ha gyo má nyok hoz, és új ra fölépí te ni a kap cso la tot a nem -
zet kö zi me zônnyel. Mindezek el le né re úgy ér zem, hogy iga zá ban nem volt tisz ta ké pünk a mû vé szet
hely ze té rôl. Sem a nem zet kö zi rôl, sem a ha zai ról, legalábbis ne kem nem volt. Azt le he tett ér zé kel ni, hogy
az Ipar terv kiál lí tá so kon, il let ve a 68-as Documentán meg je lent nem zet kö zi ak tua li tá sok mint ha csúcs -
pont juk ra ér tek vol na. Rauschenberg 1964-ben Ve len cé ben már nagy dí jat ka pott, és a kasseli Documenta
is az em lí tett irány za tok csúcs pont ját je len tet te.

Ami kor 1969-ben New York-ban lét re jött az el sô koncept kiál lí tás, és en nek a hí re át jött Eu ró pá ba,
mi is ér te sül tünk ró la, és ak kor ez itt nagy iz gal mat vál tott ki. Azt hi szem, hogy va ló já ban azért is, mert
a konceptmû vé szet rend kí vül esz köz te len. Mond tuk is egy más kö zött, hogy ezt ne künk kel lett vol na ki -
ta lál ni. Mert hát né hány cet li pa pír ra fölír tak egy szö ve get, vagy ra gasz tot tak va la mi ama tôr fo tót, egy
egy sze rû kis do ku men tá ció elég volt ah hoz, hogy mû vé sze ti gon do la tot hor doz zon. Úgy hogy ak kor min -
den ki fél re tet te az egyéb esz kö zeit, én is az ecse tet négy év re, és kü lön bö zô szö ve ge ket ír tam, fo tó kat
ké szí tet tem. Ez va ló já ban elég ha mar meg je lent az Ipar terv-kiál lí tás után a ká pol na tár la to kon, és akkor
ez még olyan tisz tá zat lan hely ze tet is ered mé nye zett, hogy most be le vá gunk va la mi egé szen más ba,
vagy pe dig foly tat ni ké ne mégis azt, ami egy ki csit sta bi labb nak lát szott, az Ipar terv ben elin dult
folyamatot. Ugyanak kor azt hi szem, hogy az én ge ne rá cióm ban Nyu gat- Eu ró pa iránt nem volt ki zá ró -
la gos ér dek lô désünk, ha nem a nem zet kö zi sé get mi tény leg úgy kép zel tük el, hogy az legalábbis egész
Eu ró pát je len ti, így so kat utaz tunk Ke let-Eu ró pá ba is. 

A [Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó] In té zet ka pott egy mun kát, amit Né meth La jos rám bí zott. Ez a mun ka egy
bel ga mû vé szet tör té nész kör kér dé sé re adan dó vá la szok be gyûj té se volt. A kér dés ar ra irá nyult, hogy
lé te zik-e, és mi lyen abszt rakt mû vé szet Ma gyaror szá gon, és az én felada tom volt vé gig jár ni az ak ko ri
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abszt rakt fes tô ket. En nek kap csán is mer tem meg az Ipar terv-cso port tag jait, de ez azért is ér de kes volt
ak kor, mert a mû vé szek kö zött egy faj ta ri va li zá ció folyt. Az Ipar terv na gyon erôs volt, de mel let te hamaro -
san fölállt a Szürenon. Az én egyik el sô tény ke dé sem az volt, hogy meg nyi tot tam a Szürenon-kiál lí tást
a Kas sák Mû ve lô dé si Ház ban, a má sik pe dig 1970-ben, az R-kiállítás, amely vi szont egye sí te ni kí ván ta
az Ipar terv és a Szürenon erôit. […] Ak kor jött a kon cep tuális mû vé szet, amely nek a fon tos sá gát vagy
ak tua li tá sát én spon tán megérez tem, és ak kor ab ban a té ma kör ben kezd tem dol goz ni. A konf lik tus
abból adó dott – és ezt min den em ber kü lön él te meg –, hogy a konceptuális mû vé szet igen ke mé nyen
fes té szetel le nes volt, vagy ha gyo má nyos mû vé szet el le nes. Ezért min den ki nek kü lön-külön el kel lett
dön te nie, fô leg ha elég jó pers pek tí vá val ren del ke zô fes tô volt már, hogy most ak kor mit csi nál jon.
Ez egé szen drá mai volt például Tót End re ese té ben, aki egy jó festô volt, és egyik nap ról a má sik ra tuda -
to san sza kí tott a fes té szet tel. Ez a prob lé ma vissza kö szönt a nyolcvanas évek ele jén, ami kor ugyanezek
a mû vé szek, akik, mond juk, koncep tua lis tává vál tak, megint szem beta lál koz tak ez zel a kér dés sel, hogy
most ak kor új ra elkezd je nek-e fes te ni? Ezt utó lag tény leg úgy lá tom, hogy vol tak olyan mû vé szek, akiknél,
hogy ha nem is nagy drá mák zaj lot tak le, de, mond juk, egy-két mû után be lát ták, hogy ez nem az ô pályá -
juk, és kö vet ke ze te sen csi nál ták to vább azt, amit ko ráb ban is. Ez egy elég fu ra tör té net volt, an nál is
in kább, mert úgy ve szem ész re, hogy ez egész Ke let-Eu ró pá ban és bi zo nyos ér te lem ben még egyes
nyuga ti or szá gok ban is ha son ló kép pen zaj lott le. Ez a ha gyo má nyos mû vé szet és a konceptuális mûvészet
nagy konf lik tu sa volt úgy ál ta lá ban.

Ar ra gon dol tam, hogy gyor san per gô kiál lí tá so kat kell csi nál ni, ame lyek meg mu tat ják azt, hogy ez nem
egy el szi ge telt je len ség, és né hány em ber nek a ma gánügye. Sok em bert kell fel vo nul tat ni, és ugyanak -
kor meg kell mu tat ni en nek az egész nek azt a ke vés múlt ját is, ami van. Úgy ál lí tot tuk, ál lí tot tam össze
a kez de ti pro pa gan daa nya go kat is, hogy ezek a dol gok nyil ván va lóak le gye nek. Tu da to san utal tunk a
prog resszív kiál lí tá sok ra, az Ipar terv re, a Szürenonra vagy az R-kiállításra, és olyan sor rend ben vág -
tuk ki az ezek re uta ló idé ze te ket, hogy an nak egy sa já tos szel le mi felépí té se le gyen. Egy részt ben ne volt
ezek ben az idé ze tek ben az, hogy ez a tár sa ság nyi tott azok ra a kü lön bö zô, mo dern áram la tok ra, ame -
lyek ak ko ri ban Nyu gat- Eu ró pá ban vagy Ame ri ká ban je lent kez tek, de tar tal maz ták azt is, hogy nem fek -
szünk le ezek nek. Ez a di lem ma egy sa já tos fe szült ség for rás sá vált kö zöt tünk. 

De nem stí lu sok üt kö zé sé rôl be szél nék, ha nem sok kal in kább a ma ga tar tás for mák üt kö zé sé rôl, ami -
ben nyil ván va lóan meg van a stí lu sok nak a sze re pe is. Mégis, itt va la mi másról van szó. El sô sor ban
valami olyas mi rôl, hogy mennyi re ér té kel jük a mû vé sze ten be lül az in no vá ciót, és hogy ez mennyi ben
vá lik meg ha tá ro zó ér ték ké. És azt hi szem, hogy itt a mû vé szet tör té né szek kö zül né hány nál – em lít het -
ném például Beke Lász lót vagy Perneczky Gé zát – el sôd le ges ér ték ké az in no vá ció vált. A kü lön bö zô
áram la tok hoz, ten den ciák hoz va ló friss kap cso ló dást ér té kel ték kü lö nö sen. A konf lik tus va la mi olyas -
mi bôl szár maz ha tott, azt hi szem, hogy én sok kal fon to sabb nak tar tot tam az au to nóm egyé ni sé get. […]
És én azt hi szem, hogy a Szürenon ese té ben ez na gyon szé pen bi zo nyít ha tó is. Mert azzal, hogy a Haraszty
Pis ta meg csi nál ta a ma ga mo bil-szob rá sza tát, ez egy egye di ér té kû dolog, te hát ami nem va la mi nek
a le kop pin tá sát és má so lá sát je len tet te, és nem le het azt mon da ni, hogy nyu ga ti fo lyó ira tok alap ján ké -
szült, ha nem ko moly, au to nóm ér té ke ket te rem tett. Vagy hogy ha elô ve szek egy má sik fi gu rát, a Pauer
Gyuszit, az ô hoz záál lá sát, a pszeudónak a ki ta lá lá sát és át gon do lá sát. Ez egy ti pi kus kö zép- eu ró pai
prob le ma ti ká ról szól, ami itt, eb ben a tár sa dal mi szi tuá ció ban, amit erô sen be fo lyá solt a szo cia liz mus,
itt kel lett hogy meg szü les sen. Én ezt meg ke rül he tet len nek tar tot tam, és a konf lik tu sok ilye nek bôl szár -
maz tak in kább, mint a stí lus beli különb sé gek bôl. Te hát új ra és új ra hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy nem
stí lus konf lik tus volt, ha nem vi szo nyu lás-konf lik tus. Ha arra gon do lunk, hogy a Szürenonban olyan
figurák vol tak, mint az Ilyés Pis ta. Ér té ke lik és na gyon so kan ked ve lik az ô mun kás sá gát, de hogy milyen
ki tû nô szob rá szat az övé, még nem ke rült igazán a he lyé re, és jó né hány ilyen pél dát mond hat nék.
A Szürenon te le van olyan fi gu rák kal, akik na gyon ha tá ro zott egyé ni sé gek, le gyen az a Ka rátson Gá bor
vagy a Türk Pé ter, so rol ha tom to vább, te hát én el sô sor ban azt ér té kel tem a Szürenonban, hogy a ha tá -
ro zott egyé ni ség gé vá lást tud ta se gí te ni. A konf lik tu sok is ebbôl szár maz tak. Számom  ra jó val fon to -
sabb volt ez, mint a ten den ciák hoz va ló kap cso ló dás. […] Azok a né zet el té ré sek, amik meg vol tak itt
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a tár sa sá gon be lül, ah hoz ké pest, ami a ha ta lom mal szem ben volt meg, elenyé szôk és je len ték te le nek
vol tak. Te hát két ség te len, hogy az alap konf lik tus a ha ta lom mal szem ben volt, és nem vé let len, hogy
viszonylag elég könnyen meg le he tett szer vez ni eze ket az em be re ket, és kö zös plat form ra le he tett ôket
hoz ni. Ez nyil ván va lóan el sô sor ban ab ból fa kad, hogy kö zö sek vol tak a sé rel meink. 

Egy idô után úgy tûnt, hogy az ere de ti el kép ze lés, amely egy va ló ban min den irány ban nyi tott szel le mi
mû helyt cél zott meg, zá tony ra fut. A tár lat kiál lí tói kö zül ugyan nem, de a kiál lí tá sok szer ve zôi kö zül
kilé pett pél dául Csáji At ti la, egy 1971-es kiál lí tásren de zé si prob lé ma miatt, aki azért a tár sa ság lel két
je len tet te. Úgy hogy a 72-es év, an nak elle né re, hogy szám sze rint na gyon sok kiál lí tót meg moz ga tott,
már elô reve tí tet te azt – szá munk ra legalábbis, akik kez det tôl fog va ben ne vol tunk –, hogy itt bi zony
prob lé mák lesz nek, és most nem a Lek to rá tus sal kap cso la tos prob lé mák ra gon do lok, ha nem ar ra, hogy
prob lé mák lesz nek sa ját ma gunk kal. […] Azt hi szem, hogy ki csi ben olyas mi ját szó dott le, mint 1989
után na gyon sok or szág ban eb ben a tér ség ben, ne ve ze te sen, hogy azok az em be rek, akik re me kül,
egyetér tés ben tud tak dol goz ni egy más sal mindad dig, amíg a „nagy el len ség” lé te zett, ak kor, ami kor
egy kis sza bad ság te rü let adó dott, ne ve ze te sen az a kis boglári ká pol na, hát sor ban jöt tek rá ar ra, hogy
nem ér te nek egyet egy más sal. És ez okoz ta eze ket a prob lé má kat. 

Nem tu dom el hall gat ni saj nos azt, ami az tán be is iga zo ló dott, hogy ek kor már megindult az, amit az
egyik szürenonos úgy mon dott, hogy ki szo rí tós di. Hogy me lyik cso port ragadja ma gá hoz az ural mat.
Vé gül is 1972-ben tör tént meg, hogy egy má sik tár sa ság, kvázi ki szo rí tot ta ezt az ere de ti, a kiál lí tá so -
kat in dí tó tár sa sá got, ami saj nos meg is hoz ta a sajnála  tos vég ered ményt, mert hi szen en nek volt
köszönhe tô a ká pol na be zá rá sa. Bár az is lehet  sé ges, hogy a ká pol na – és gon do lom, nem ál lok egyedül
a vé le mé nyem mel – elôbb-utóbb ön ma gá tól is ki múlt vol na. Nem föl tét le nül a bel sô konf lik tu sok miatt,
ha nem mert egy sze rûen ta lán egy át fo góbb szer ve zôi, vagy egy el fo gad ha tóbb ad mi niszt rá ciós ké pes -
ség kel lett vol na hoz zá. Más részt ugye messze is volt, szó val szá mos egyéb tár gyi, ob jek tív prob lé ma
is volt. Ennek az egész ki szo rí tós di nak az egyik mû fa ja a konceptuális mû vé szet, ak ciók, happeningek
stb. let tek. Ez a ká pol na er re már nem volt al kal mas. Ilyen jel le gû happeningekre, ilyen jel le gû ak ciókra
más tér kel lett vol na, úgy hogy elôbb-u tóbb ma gá tól is ki múlt vol na. 

A ba la ton bog lá ri ká pol natár la to kon 1971-ig a Szürenon-kon cep ció ér vé nye sült a kiál lí tá sok ren de zé -
sé ben. A Szürenonnak nem ze ti for má ja is volt, és mi ad tunk ar ra, hogy az, amit kiál lí tunk, ha át té te le -
sen is, de ma gyar le gyen. Ez nem nem ze ti sza la gos ma gyar sá got je len tett, ha nem ez a gon do lat in kább
át té te le sen, a fi lo zó fiánk ban volt je len. […] Mi azt sze ret tük vol na, hogy mind az, amit fon tos nak
tartottunk, kép zô mû vé sze ti esz kö zök kel be tud juk mu tat ni, és az az itt ho ni avant gárd ha gyo mány ból
nô jön ki. Ké sôbb, 1971-tôl, Ba la ton bog lá ron az Ipar ter ve sek át vet ték a kez de mé nye zést. Csáji At ti la
akkor el pár tolt, ô volt a ren de zô je, szer ve zô je ezek nek a kiál lí tá sok nak, más dol ga akadt. Beke Lász ló
mû vé szet tör té nész kez de mé nye zé sé re és az ô na gyon ak tív sze mé lyi sé ge miatt egy re in kább a koz mo -
po li ta ter mé sze tû Ipar ter ve sek ke rül tek elô tér be. Ôk a vi lág kép zô mû vé sze té ben meg je le nô legújabb
irány za to kat pró bál ták meg va ló sí ta ni a kiál lí tá sai kon is, és igen sok ak ciót is ren dez tek 71-tôl kezd ve.
Ez meg le he tô sen sok el lenér zést vál tott ki a Szürenon tag jai ból, sze mély sze rint be lô lem is, mert nem
ér tet tem min den nel egyet, amit kiál lí tot tak, il let ve a leg több ak ció val nem tud tam egyetér te ni. Egy idô
után ez a má sik faj ta szel le mi ség ér vé nye sült majd nem tel jes egé szé ben, és a csa pat ban egy kont ra -
sze lek ció kez dô dött el. Az egész te vé keny sé günk azt cé loz ta, hogy til ta koz tunk a sze lek ció, a kont ra -
sze lek ció el len, és mi ma gunk is ab ba a csap dá ba es tünk, ami el len szó ban és más fé le mó don, cse le ke -
det ben is har col tunk. Vé le mé nyem sze rint Beke Lász ló su gal la tá ra a részt ve vôk egy ré szét di let táns nak
ti tu lál ták. Galántai Györ gyöt pe dig könnyen rá tud ták ven ni ar ra, hogy ne en ged je kiál lí ta ni eze ket a
dilet tán so kat. Vol tak ugyan, akik ha son ló ter mé sze tû mû ve ket al kot tak, mint mi, a kiál lí tás ban gon dol -
ko dó mû vé szek. Ez volt a sze lek tá lás egyik szem pont ja. A má sik az már nem an nak alap ján tör tént,
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hogy ki di let táns, és ki nem, ha nem azért, mert más volt a fi lo zó fiá ja. Szó val ôk ál ta lá no sabb, eu rópaibb,
én úgy mon dom, mint aho gyan az ele jén is mond tam, koz mo po li tább fi lo zó fia sze rint gon dol kod tak.
De ez zel az el len tét tel kap cso lat ban el kell mon da nom, hogy ez nem volt több, mint szük sé ges verekedés.
Aho gyan ál ta lá ban ré gen is két le gény hely re tet te egy mást. Na gyon ke mény vi ták és éles szem ben ál -
lá sok vol tak, ame lyek so rán megis mer tük egy mást, de szó sem volt gyû löl kö dés rôl. Meg pró bál ta mindenki
a ma ga mi nô sé gé ben hely re ten ni a má si kat, és az ter mé sze tes, hogy mû vé szek kö zött ez fo ko zot tab -
ban je lent ke zik. Egy fa lu ban él nek svá bok és ma gya rok, ir ri tál ják egy mást, ke mény ve sze ke dé sek, viták
kö ze pet te, de csak hely re ten ni, és nem kiir ta ni akar ják egy mást. Szó val mi nem akar tuk kiir ta ni egymást.
Sok és na gyon kü lön bö zô sze mé lyi ség volt ott je len, és ha sok az ér zé keny em ber, ak kor igen ke vés
kell ah hoz, hogy ve re ke dés le gyen. És cso por to kon be lül is volt ve re ke dés, az Ipar ter ve sek kö zött is.
Vol tak olyan idô sza kok, ami kor hosszabb ideig, te hát egy hé tig, vagy még to vább is ott vol tunk, együtt
vol tunk, ott alud tunk, vagy kint, vagy fönt a kar za ton. És ez a hosszú együtt lét azt ered mé nyez te, hogy
sok du dás nemigen fér meg egy csár dá ban, még egy ká pol ná ban sem. És mi va la mennyien du dás nak
érez tük ma gun kat, ez ter mé sze tes. Egye dül a bel sô kont ra sze lek ció volt az, ami en gem na gyon bán tott. 

Ter mé sze te sen vol tak né zet be li kü lönb sé gek kö zöt tünk. Hát kez dem ott, hogy a Csáji és az ál ta lam szer -
ve zett ese mé nyek nél én igye kez tem az ak ko ri Ipar ter ves nek ne ve zett társa ság ból be szip pan ta ni pár
em bert ezek be a kiál lí tá sok ba, mert én na gyon ro kon szen veztem az zal a kiál lí tás sal. Ugyanak kor a Csáji
és ál ta lam szer ve zett Szürenon- és egyéb ilyen kiál lí tá sok ban in kább a há bo rú elôt ti avant gárd ra em -
lé kez te tô, a kas sá ki gon dol ko dás ból is me rí tô konstruktivista abszt rakt, te hát már meg lé vô, de még
nem el fo ga dott kép zô mû vé sze ti for má kat pró bál tunk meg je le ní te ni, míg ezek a tel je sen új, a nyu gat-
eu ró pai gon dol ko dás, sôt ame ri kai gon dol ko dás ból szár ma zó ered mé nye ket pró bál ták át plán tál ni. 

Én ezt „óavant gárd nak” és „új avant gárd nak” is ne vez tem. Na, most az óavant gárd és az új avant -
gárd egy más sal nem volt min dig ki bé kül ve. Te hát, hogy az egyik mû vész nem akart az zal a tár sa ság -
gal kiál lí ta ni, és a má sik meg ez zel. Ma már ez lát szik, hogy ezek egy sze rûen kis ten den ciák vol tak,
ame lyek nyil ván va lóan min den nor má lis kul tu rá lis élet ben meg van nak és szük ség sze rûek.

Na gyon komp li kált és messzi re ve ze tô té ma. Na gyon fon tos tud ni azt, hogy itt két gi gan ti kus ge ne ti kai
cso port vagy kul tú ra, vagy ci vi li zá ció van egy idô ben. Az egyik a kép imá dó, a má sik a kép rom bo ló.
Az egyik a ka to li kus, a má sik a pro tes táns, az egyik a hin du, a má sik a zsidó/mo ha me dán. A no má dok
és a vá ros la kók. Akik ezt a ba la ton bog lá ri dol got el kezd ték, ôk vá ros la kók vol tak, kép imá dók. Úgy hogy,
ami kor mi oda men tünk, ak kor szük ség kép pen mást csi nál tunk, mert mi no má dok vol tunk és va gyunk.
Szó val, mi kép rom bo lók va gyunk. Ez az alap kü lönb ség. […] El ke rül he tet len, hogy ha már két em ber
jelen van, ak kor ott va la mi fé le fe szült ség alap ve tôen kell hogy le gyen. Még ha ik rek is. Sôt, ha egy ember
van je len, már ott is van egy fe szült ség, mert ál lan dó dia ló gus ban áll sa ját ma gá val. Per sze ott is volt
fe szült ség, a nagy fe szült ség Ke let és Nyu gat kö zött volt, azon be lül az ál lam ap pa rá tus és az egy sze rû,
sze ren csét len ci vil la kos ság kö zött, az tán volt ugye a fe szült ség a mû vé szek kö zött. Az ikonoklaszták
és az idolátorok kö zött. Ez nem lett iga zán ki fe jez ve, nem ci vód tunk, mert sok kal fon to sabb volt a
feszültség az ál lam/egy ház ap pa rá tus sal. Min ket en nek az ál lam ap pa rá tus nak a nyo má sa tar tott egyben.
Ami kor ezt a nyo mó erôt leemel ték, ak kor per sze, hogy azok, akik együtt vol tak ad dig, azok is megosz -
lot tak. Ab ban az idô ben nem volt vi ta, be szél ge tés per sze volt, de vi ta nem. Hát az tán so kak kal nem is
be szél ge tett az em ber, mert lát ta, hogy nem megy. Úgy hogy volt fe szült ség, de ez lap pan gott, és ez a
feszült ség ma is je len van. Nem megy en nek a nyil vá nos ság ra ho za ta la.
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III. „És jöttek a különbözô retorziók, újságírók, 
rendôrök, állami hivatalnokok…”

Azt gon do lom, hogy sze mé lyen ként min den ki más ként él te meg az ese mé nye ket. Én va la hogy so ha nem
ér dek lôd tem a po li ti ka iránt, va ló szí nû leg azért, mert úgy gon dol tam, hogy túl gyen ge va gyok hoz zá
egye dül, és együtt is gyen gék va gyunk ah hoz, hogy egy po li ti kai hely ze ten vál toz tas sunk. Te hát az én
tö rek vé sem min dig ar ra re du ká ló dott, hogy tá gít sam azo kat a le he tô sé ge ket, ame lyek a szak te rü le te -
met érin tik. Hogy dol goz ni le hes sen, hogy amit el ké szí tünk, azt be is le hes sen mu tat ni. Ne kem a [cseh,
szlo vák, ma gyar] nem zet kö zi ta lál ko zó is va ló já ban eb bôl a szem pont ból volt ér de kes, hogy ta lál koz ni
le he tett kol lé gák kal, esz mét le he tett cse rél ni a szak má ról. Hát per sze, hogy pa nasz kod tunk egy más nak
az zal kap cso lat ban, hogy a po li ti ka mi lyen mér té kig aka dá lyoz za a te vé keny sé gün ket, de va ló já ban én
nem po li ti kai kér dés ként él tem meg, sem ezt az ese ményt, sem sok mást. Ugyanak kor el tu dom kép zel -
ni, hogy vol tak olyan kol lé gák, akik ta lán job ban át lát ták a po li ti kai kö rül mé nye ket, vagy lát tak ar ra is
esélyt, hogy egy ilyes faj ta el lenál lás nak is vol na ér tel me. 

Ez a há rom T cí mû tör té net ki szá mít ha tat la nul mû kö dött, il let ve en nek a me cha niz mu sát érez ni le he -
tett. Mindeb bôl az évek so rán kiala kult az, hogy mi lyen kiál lí tá so kat le het a tûrt ka te gó riá ban meg csi -
nál ni. Ez volt a Ba la ton bog lár, és ez volt a Fia tal Mû vé szek Klub ja. Az avant gárd mû vé szet az olyan húsz-
harminc em ber bôl állt, és ezt egy na gyon pon to san mér he tô pa let tán vagy ská lán el le het he lyez ni az
olyan öndestruktív an ti po li ti kustól, mint a Ma jor Já nos, egé szen a tu da to san, par ti zán mó don po li ti zá -
ló mû vé sze kig, mint, mond juk, Szentjóby Ta más. Ez utób bi tí pus nak a ké sôi pél dá ja volt az Inconnu
csoport. De ez már in kább a nyolcvanas évek, és ôk be val lot tan, ha nem is a rend szer meg dön té sé re,
de min den kép pen a ha ta lom ir ri tá lá sá ra és pro vo ká lá sá ra tö re ked tek. Ren ge te get le het ne ar ról be szél -
ni, hogy a ko ráb bi idô szak ban is, szin te elô re ki szá mít ha tó volt, hogy egy cso portkiál lí tás ese tén kik
vol tak azok, aki ket egé szen biz to san min dig be til tot tak vagy ki szed ték az anya gu kat. De, mond juk,
Szentjóby Ta más és Er dély Mik lós kö zött is elég nagy kü lönb ség volt a po li ti zá lás mi ként jét il le tôen.
Mind a ket ten igye kez tek al ter na tív és mû vé szi megol dá so kat ad ni po li ti kai ki hí vá sok ra vagy kér dé -
sek re, de Szentjóby naprakészebb volt, ne ki vol tak kül föl di re fe ren ciái, Er dély Mik lós pe dig in kább
filozo fi ku sabb, szürrealistább volt, el von tabb szin ten nyi lat koz tak meg a dol gai. Igaz, hogy egy se reg
eset ben ép pen ezért, mert ke vés bé volt di rekt a do log, ô jár ta meg job ban. Szóval, ami kor az em ber azt
hit te, hogy egy ilyen nyílt pro vo ká ció nál azon na li re tor zió kö vetke zik, ez jó részt nem így volt. A ha ta -
lom ter mé sze té hez tar to zott, hogy szá má ra rend kí vül ir ri tá lóan ha tott, ami kor nem ér tet te, hogy mi rôl
van szó, és ak kor csap ko dott a leginkább, ami kor az il le tô do log tel je sen ár tat lan nak bi zo nyult. Er re is
van egy na gyon jó pél dám. Er dély Mik lós nak volt egy hí res sé vált mû ve, amely két fény kép-rep ro duk -
cióból, két arc kép bôl állt, és egy aláírás ból, ame lyen az állt, hogy: „Két sze mély, aki dön tôen be fo lyá -
sol ta az éle te met.” A ket tô kö zül az egyik Sze nes Zsu zsa, a fe le sé ge, a má sik pe dig Kádár János, az
MSZMP el sô tit ká ra volt. Eb bôl na gyon nagy baj lett. Pe dig Er dély Miklós nem ál lí tott mást, mint azt,
hogy ez a két em ber je len tôs ha tás sal volt az ô sor sá ra, amit né hány mil lió tár sá val együtt nyu god tan
el mond ha tott. […] Na gyon szub jek tív volt idôn ként a dol gok megíté lé se. Ez volt az az idô szak, ami kor
a nagy po li ti ká ban, moszkvai nyo más ra, vé ge lett az új gaz da sá gi me cha niz mus nak, és a mû vé szet ben
is egy faj ta be ke mé nyí tés kö vet ke zett. Kü lön fé le kiál lí tá so kat csak ezért til tot tak be. Na gyon jól emlékszem
ép pen ar ra a nagy (72-re vagy 73-ra ter ve zett) konceptuális kiál lí tás ra, amit a szé kes fe hér vá ri múzeum -
ban akar tunk meg ren dez ni, és csak jó val ké sôbb tud tam meg, ép pen Kovalovszky Már tá tól, hogy ôk
kap tak egy ha tá ro zott uta sí tást, hogy azt nem sza bad nekik meg csi nál ni. Ez nem vé let len, hi szen a
konceptuális mû vé szet nek volt egy faj ta po li ti kai szí ne ze te. Ez egy részt ma gá val a lé té vel és a fur csa -
sá gá val, más részt pe dig a kom mu ni ká ciós ügyes sé gé vel – mert egy se reg olyan csa tor nát hasz nált ki,
amely ôri zet len volt –, har mad részt pe dig a ki mon dot tan po li ti kai jel le gû mun kái val, mû vei vel volt kap -
cso la tos.
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Bog lá ron az utol só idô szak egy re za va ro sab bá is vált, de ter mé sze te sen nem ezért zár ták be a ha tó sá -
gok a ká pol nát, ha nem egy sze rûen azért, mert nem tud ták el vi sel ni, hogy ott sza bad élet va ló sul jon meg
és sza bad szel le mi áram lás tör tén jen. Na gyon dur va esz kö zök kel, rend ôri je len lét tel szün tet ték meg.
Kö jál ra hi vat koz tak, min dig va la mi más ra hi vat koz tak, nem mond ták ki tisz tán az oko kat, ha nem át té -
te le sen. És utá na, ami kor a ká pol nát ál la mo sí tot ták és kék re fes tet ték, meg hív ták a Gyarmathyt, meg
a Bá lint End rét és kö zü lünk is né hány mû vészt, de nem fo gad tuk el. Meg ta gad tuk, és nem ál lí tot tunk ki,
mert egy ilyen szi tuá ció ban sem mi fé le kép pen sem volt sza bad ezt el fo gad ni. […] Azt hi szem, hogy a
ká pol na be zá rá sa na gyon idô ben jött, mert kez dett már ful do kol ni a kez de mé nye zés. Az a gro teszk,
hogy ez zel a dur va beavat ko zás sal nagy mér ték ben se gí tet ték a do log menny be me ne te lét.

Csutoroséknak volt egy Szem be sí tés cí mû kiál lí tá sa Bog lá ron, ahol a vi zuá lis kö zép pont ban a fe le sége,
dr. Mar kó Zsu zsan na és a sa ját ujj le nyo ma tait ál lí tot ta ki. Ez va ló szí nû leg egy kény szergesz tus volt,
ami re azért volt bel sô leg szük sé ge, mert ép pen ak kor mind ket ten egy kon cep ciós per ál do za tai vol tak,
ami nek a kö vet kez té ben a fe le sé ge több mint egy évet töl tött bör tön ben. És ez szim bo li zál ja az avant -
gárd kép zô mû vé szet nek az ak ko ri hely ze tét, hogy a kri mi szfé rá já ba to lód tak pro mi nens al ko tók, mint
a Galántai is, aki re a Sza bó Lász lót kel lett uszí ta ni, és Csutoros Sán dor, aki nek sem mi lyen pa pír ja nem
volt. So kan él ték ak ko ri ban ezt a sze gény le gény éle tet, nem csak a kép zô mû vé szek, ha nem a mu zsikusok
és az írók kö zül is so kan, és fe nye get te ôket a Ba racs ka, hogy kmk-ért [köz ve szé lyes mun ka ke rü lé -
sért], el vi szik ôket, mert a sze mé lyi iga zol vá nyuk ba nem volt beír va mun ka hely. Csutorosnak volt egy
bí rói íté le te, ami ben föl füg gesz tett bör tön bün te tés re ítél ték azért a sem miért, amit csi nált. De ab ban az
íté let ben úgy sze re pelt, hogy Csutoros Sán dor szob rász, és ô ev vel iga zol ta ma gát. Ha rend ôrök iga zol -
tat ták, a bí ró sá gi íté le tet vet te elô és meg mu tat ta, hogy hiá ba nincs beír va sem mi a sze mé lyi iga zol vá -
nyá ba, ne ki hi va ta los pa pír ja van ar ról, hogy ô szob rász.

Volt egy nagy bá tyám, aki hang mér nök ként a Rá dió nál dol go zott Bu da pes ten. Meg kér dez tem tô le, hogy
tud na-e eset leg va la mi ügyes ri por tert er re az al ka lom ra [a ká pol na be zá rá sá ra], akár a té vé tôl, akár
a rá dió tól aján la ni. Így jöt tünk össze Nya kas Szi lárd dal. Más nap le kel lett men ni, de mi vel gép ko csit
nem tu dott sze rez ni, az én au tóm mal utaz tunk. Arról, hogy egy té vé- vagy rá diómun ka társ nak ti los kül -
föl di rend szá mú au tó ba be száll ni, ne kem fo gal mam sem volt. Le het, hogy a Szi lárd nak sem, nem tu dom.
Leér kez tünk az én bo gár Volks wa ge nem mel Bog lár ra, ahol né hány em ber már ott tar tóz ko dott, és vár -
tuk a ha tó sá gok ér ke zé sét a be fa la zá si ak tus hoz. […] Szi lár dot ezután el bo csá tot ták a Rá dió tól, úgy
tu dom, az zal az in dok lás sal, hogy kül föl di rend szá mú au tó ba szállt be, és a nagy bá tyá mat, aki szin tén
a rá dió al kal ma zott ja volt, és aki Szi lárd dal en gem össze ho zott, ala cso nyabb beosz tás ba  he lyez ték. […]
Még egy ér de kes utó rez gé se volt en nek a ká pol nabe zá rá si ügy nek, a Sza bó Lász ló cik ke a Nép sza bad -
ság ban, ahol ép pen csak kül föl di ügy nök nek nem ti tu lált en gem, de legalábbis úgy ál lí tott be, mint ha
poli ti kai elem zé sek hez, kül föl di meg ren de lés re fo tó fel vé te le ket ké szí te nék Ma gyaror szág ról. A rá kö -
vet kezô év ta va szán vagy te lén – már nem tu dom pon to san – egy tel je sen vá rat lan rend ôr sé gi idé zést
kap tam az ide gen ren dé sze ti osz tály ról. Sem mi fo lyó ügyem nem volt, el nem tud tam kép zel ni, hogy mirôl
lesz szó. Meg le he tô sen ud va ria san, két „ti pi kus” fi gu ra fo ga dott, és elkezd tek ve lem be szél get ni. A szó
szo ros ér tel mé ben be szél get ni, rend ôr szem mel, rendôr men ta li tás sal a mû vé szet rôl, legalábbis a mû vé -
szet nek ar ról a szeg men sé rôl, ahol én ak kor te vé keny ked tem. Vet tem a la pot és az ô száj ízük sze rin ti
sem mit mon dó vá la szo kat ad tam. […] El hú zó dott szin te az egész dél elôttre. Már a má so dik órát töl töttük
ott ilyen hülye fe le más be szél ge tés sel, még mindig nem tud tam, mit akar nak tô lem. Köz ben Dó ra ott hon
fû höz-fá hoz te le fo nált, hogy miért nem en ged nek en gem már ki a rend ôr ség rôl, csak nem fog nak benn
tartani. Ki de rült, hogy a Ba la ton bog lár be zá rá sa ide jén ott-tartózkodó Pór György bí ró sá gi tár gya lá sa
volt azon a dél elôt tön, és egy sze rûen meg akar ták aka dá lyoz ni, hogy a tár gya lá son részt ve gyek.
Fogalmam sem volt a tár gya lás ról, utó lag tud tam meg.
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Ami kor ott vol tunk, ha le he tett, az éj sza kát a ká pol ná ban töl töt tük, és hát ez már elég volt a hi va tal -
nak, hogy itt biz tos más is tör té nik, nem csak az, hogy mi ott pi he nünk és átalusszuk az éj sza kát. […]
Egy szer, egy éj sza kai raz zia so rán, a rend ôr ség far kas ku tyá val be ha tolt. Tu laj don kép pen ez egy ma -
gán te rü let volt ak kor, Galántai Gyu ri meg kap ta bér be. Te hát itt egy ma gán lak sér tés tör tént. Hát eb bôl
vi ta ala kult ki és egyéb at ro ci tá sok. Elég gé rossz em lé kek ezek. Er rôl iga zán nem is sze ret nék beszélni,
hogy hogyan vi sel ked tek ak kor ve lünk a rend ôrök. […] Ak kor ben nünk volt ez az ál lan dó fé le lem ér -
zet, de fia ta lok vol tunk, tud tuk, hogy ez van. De legalábbis én ennyi re ko mo lyan nem akar tam el hin ni.
Azt hit tem, hogy ez egy láz álom, de lé te zett. So kun kat na gyon meg is vi selt. A mai na pig nem ér tem,
hogy miért csi nál tak eb bôl po li ti kai ügyet, miért mond ták, hogy rend szer el le ne sek va gyunk. Holott itt
nem er rôl volt szó, ha nem egy tisz ta for mát, tisz ta mû vé sze tet, ren det akar tunk. Volt egy vágy eb ben
a tár sa ság ban, hogy igenis, meg mu tat ni, hogy nem csak egy irány zat mû kö dik egy or szá gon be lül, egy
nem ze ten be lül, ha nem en nek volt üze ne te Nyu gat- Eu ró pa fe lé, hogy mi is itt va gyunk és lé te zünk, és
a mo dern mû vé szet nem halt meg Ke let-Eu ró pá ban. Azt hi szem, hogy ez a ge ne rá ció egy hi dat ho zott
lét re Ke let és Nyu gat kö zött ak kor, a hat va nas és a het ve nes évek ele jén. […] Ami kor 71-ben elô ször
éle temben ki jut hat tam Nyu gat- Eu ró pá ba és vé gig jár hat tam öt or szá got, ak kor min den min ket iga zolt.
Hogy jó úton ha la dunk. […] A mai na pig meg döb be nek, hogy mi min dent le het a po li ti kán ke resz tül és
be lül csi nál ni, és ho gyan le het em be re ket ár tat la nul be le vin ni bi zo nyos dol gok ba. Ak kor ez volt. Ma
már ez nem lé te zik, de ez nem azt je len ti, hogy ezt el kell fe lej te ni. Az ér té ke ket ki kell emel ni, és a
többit el fe lej te ni. Mert ha az em ber ál lan dóan ezzel él együtt, ak kor egy sze rûen olyan stressz hely zetbe
ke rül, hogy nincs to vább és le blok kol. Nem tu dom, a töb bi kol lé ga hogy van ez zel, de én nem na gyon
sze re tek er rôl be szél ni.

Két ér de kes ten den ciá nak a ta lál ko zá sa volt ez az év ti zed-for du ló. Az egyik a kom mu nis ta tá bor be li
mér ték kel mér ve el ké pesz tô sza bad ság. A ká dá riz mus nak, ha a ká dá riz must mint „en ge dé keny” kom -
mu niz must vesszük, ezek vol tak a min ta évei. Min dent sza bad volt csi nál ni, amit úgy ítél tek meg, hogy
nem ren dí ti meg a rend szer alap jait. De az ököl ott volt a zseb ben. Gon dos kod tak ar ról, hogy sen ki ne
fe led kez zen el az ököl rôl, de bá to rí tot ták ugyanak kor az ér tel mi ség nek azo kat a lé pé seit, ame lyek kel
a ha ta lom mintegy fe je del mi töb bes ben tu dott meg szó lal ni. Mi nél in kább úgy érez te az ér tel mi ség, hogy
si ke rült bir tok ba ven ni a rend szert ta nács adói sze re pe ál tal, an nál in kább a sa ját já nak érez te. Ez volt
az aczélizmus-kádárizmus de fi ní ció ja. Er rôl va la mi vel ké sôbb ír tam egy köny vet, a Cen zú ra esz té ti ká -
ja cí men, ami tu laj don kép pen in kább az ön cen zú ra esz té ti ká ja volt. Ezek nek az évek nek a ta pasz ta la -
tai alap ján azt ír tam meg, ho gyan mû kö dött a hosszabb ra eresz tett pó ráz, a rend szert szív hez szó lób bá
és bel sôb bé te vô erô ként. […] Más részt a ká pol na ven dé gei meg ta gad ták az ön cen zú rát – ezért men -
tek oda. Ott min den je len volt, ami val lá si, kul tu rá lis, po li ti kai ér te lem ben egy ta golt de mok rá ciá ba
késôbb be le fér. Ezért is ug rott a Sza bó Lász ló-fé le rend ôri nyil vá nos ság. Aczél György ugyan hí ve volt
a fi no man ma ni pu lált kü lön bö zô sé gek nek, ha in teg rál ha tók a rend szer be. De egyál ta lán nem volt el le -
né re, hogy a BM ve gye a ke zé be Bog lár föl szá mo lá sát. Már nem kul túr po li ti kai kér dés nek, ha nem belügy -
mi nisz té riu mi kér dés nek te kin tet te az egé szet, még pe dig a bogláriak szembenálló ma ga tar tá sa miatt.
[…] Min den ki tud ta, hogy Bog lár a nagy po li ti ka cél ke reszt jé ben van, min den ki ér tet te, hogy Aczél ezt
az egész undergroundot fel szá mol tat ja, hogy kö zös nagy po li ti kai el ha tá ro zás sal rend ôr sé gi kér dést csi -
nál nak Bog lár ból. Eb ben az ér te lem ben a bogláriak az egész rend szer el len zé ké nek, az egész kul túr po -
li ti ka el len zé ké nek tud ták ma gu kat, és a po li ti kai el len zék hô sei vol tak, pe dig nem óhaj tot tak konk rét
po li ti kai kér dé sek kel fog lal koz ni. 

A ha ta lom las san éb redt fel ar ra, hogy itt tu laj don kép pen mi is tör té nik. Elô ször még csak egy vi dé ki
fó ru mon, a Ba la ton bog lár kör nyé ki il le té kes Nép sza bad ság ol da lain, a So mo gyi Nép lap ban je lent meg
egy cikk, Tör vény te len úton né hány avantgarde cím mel. Elô ször úgy tûnt szá munk ra, hogy ezt a cik ket
egy vi dé ki túl buz gó va la ki nek a túl zott mun ka ked ve szül te, de ké sôbb be kel lett lát ni, hogy en nek köz -
pon ti in dí tó okai van nak, és ezek a tá ma dá sok meg je len tek már bu da pes ti la pok ban is. Te hát 1971-ben
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már lát szott, hogy gyü le kez nek a fel le gek Ba la ton bog lár és a ká pol na tár lat fe lett. A ko ra be li ha ta lom
úgy tün tet te fel ma gát, mintha támogatója lett volna az igazi mûvészetnek, de hát az ter mé sze tes, hogy
rend nek kell len ni, úgy hogy egy sze rûbb és sza lon ké pe sebb is volt a tá ma dá so kat for mai ki fo gá sok kal
kez de ni. Az ele jén mind járt volt egy olyan el kép ze lé sünk, hogy tu laj don kép pen az it te ni létünk tá mad -
ha tat lan, hi szen a Galántai-féle szerzô dés, amit az egy ház zal kö tött, tar tal ma zott egy olyan ki té telt, hogy
te kin tet tel ar ra, hogy a szer zô dés csak a bér lô re ró ter het, csak a bér lô ál tal bont ha tó fel. Ak kor mi, még
1970 ta va szán, nagy nai van azt hit tük, hogy ez né mi biz ton sá got ad, hi szen meg tá mad ha tatlan. Ké sôbb
be kel lett lát nunk, hogy a párt köz pont szá má ra ilyen cse kély ség nem aka dály. 

„Ve re ke dés” nemcsak egy más kö zött volt, ha nem köz tünk és az ál lam ha ta lom kö zött is. Ez ter mé sze -
tes volt, mert mi ir ri tál tuk is az ál lam ha tal mat az zal, hogy olyas mit ál lí tottunk ki, amit ele ve til tottak.
Di rekt mó don is til ta koz tunk a sza bad ság hiá nya, a kon for miz mus el len, ami meg foj tott ben nün ket, és
sem mi fé le le he tô sé get nem adott a gon do la taink ki bon tá sá ra. Ha ris La ci egy szer le fény ké pe zett en gem
a So mo gyi Nép lap egyik cik ké vel a szám ban, ame lyen az a szö veg lát szott, hogy Tör vény te len úton
néhány avant garde. Ezen a ké pen szó sze rint be volt töm ve a „po fám”, hogy egy szót se szól has sak.
Az ilyen, és eh hez ha son ló ter mé sze tû pro vo ká ciók ter mé sze te sen tu da to san ké szül tek. Szentjóby egy
íz ben vöd röt tett a fe jé re, és azt hi szem, egy na pon ke resz tül szenv te len arccal ol vas ta a Tá vol Moszkvá -
tól cí mû „je les” al ko tást. Ezek mind tu da tos pro vo ká ciók vol tak. 

A Rá dió If jú sá gi Fô osz tá lyán dol goz tam, és kap tam egy te le font a mû szak tól. Anderlik Sanyi bá csi hívott,
a kül sô köz ve tí té si osz tály cso port ve ze tô je, hogy egy ro ko ná tól kapta a hírt: Ba la ton bog lá ron ki akarják
la kol tat ni a ká pol na tár la tot. Eszem be ju tott, hogy egy év vel ko ráb ban a Tv-nek csi nál tam egy kis etûdöt,
ép pen ség gel Ba la ton bog lá ron. A Téká ban, a te le ví zió kul tu rá lis ma ga zin já ban mu tat tuk be, mint egyetlen -
egy po zi tív pél dát a Ba la ton mel lett, más hol nem is volt kiál lí tás csúcs idô ben. Em lé kez tem, hogy mi lyen
klasszak ezek a fia ta lok és mi lyen va gány do log volt ez, és döb ben ten hall gat tam a hírt, hogy most be
akar ják zár ni. Megér kez tünk, be ka nya rod tunk a domb elé, amin a ká polna állt, és ak kor már ott állt
mel let te egy te her au tó. A te her au tón mész, ho mok, tég lák sora és né hány mun kás. Egy bôl kiéle sí tet tem
a mag nót, és oda men tem hoz zá juk. […] Nem is akar tam iga zán pro vo kál ni, hát hi szen ôk ki ren delt em -
be rek vol tak, min de ne set re meg csi nál tam ve lük a be szél ge tést, Galántaival is bent a ká pol ná ban, és
vár tuk az ese mé nye ket. Az az igaz ság, hogy a ta nács il le té ke seit vár tam, ehe lyett szi ré náz va jött egy
rend ôr sé gi ro ham ko csi, amin nyolc rend ôr volt. Gép pisz tollyal leug rál tak, kör be vet ték a ká pol nát.
Farkas ku tyát hoz tak, egy bôl oda jöt tek hoz zánk, iga zol tat tak min ket, a kápolna falá hoz ál lí tot tak, elvették
a mag nó mat és a te ker cse ket be lô le. Ami kor meg tud ták, hogy rá diós va gyok, ak kor mond ták, hogy
Galántaival együtt ki hall gat nak ben nün ket. El mond tam ne kik, hogy na gyon fur csá nak tar tot tam, hogy
ezelôtt egy év vel po zi tí van szá molunk be a ká pol ná ról, és most pe dig be akar ják zár ni. Hogy le het ez,
hogy be akarják zár ni? Ne kem er rôl min den kép pen mû sort kell csi nál nom. Ho va kell a mû sort csinálnom?
Mond tam, hogy a Tás ka rá dió fe le lôs szer kesz tô je és mû sor ve ze tô je va gyok, és ez egy rend kí vül iz galmas
do log. Hát eb bôl nem lesz mû sor, ve gyem tu do má sul. Nem is lett. […] Más nap, ami kor az tán be men tem
a Rá dió ba, be sem na gyon en ged tek, és közöl ték ve lem, hogy föl va gyok füg geszt ve az ál lá som ból. Akkor
volt a kis lá nyom nak az ötéves szü le tés nap ja, a kis fiam pe dig ép pen ak kor volt ötna pos, fe le sé gem meg
még itt volt a szom széd ban a Baross utcai kli ni kán, nem is tud ta, hogy ál lás nél kül va gyok. Össze hívtak
egy fe gyel mi bi zott sá got és ôk tár gyal ták az ügye met. Nem tud tak vé gül is mást a fe jemre ol vas ni, mint
azt, hogy én egy ide gen ál lam pol gár ko csi já ba száll tam be a Ma gyar Rá dió szer kesz tô-ri por te re ként, és
ez tûr he tet len. […] Egy hé ten be lül gya kor la ti lag az ut cán vol  tam, és nem is igen tud tam el he lyez ked ni
sem mi lyen or szá gos ter jesz té sû lap hoz, sehova. 

Mol nár V. Jó zsef
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Azt nem tu dom, hogy a Gyu ri ér zé kel te-e, de én biz ton ér zé kel tem, hogy az utol só lesz ez az 1973-as
nyár, mert va la hogy a le ve gô ben volt. […] Ak kor már több ál la mi ko csi állt meg a ká pol na elôtt, rend -
ôrök jöt tek haj nal ban ku tyák kal, föl rug dos tak ben nün ket, már na gyon so kan jár tak oda. Har ci ké szült -
ség ben telt ez a nyár, vi szont ami a szel le mi iz gal mat il le ti, na gyon iz gal mas volt. […] Biz tos va gyok
ben ne, hogy a ha ta lom nak fogal ma nem volt ar ról, hogy mi van ott lenn [Bog lá ron]. Sok kal job ban gya -
na kod tak, de nem vol tak iga zán tá jé ko zot tak. Hogy Aczél György mennyi re ex po nál ta ma gát vagy nem,
nem tu dom, ne kem sem mi lyen kap cso la tom nem volt ve le, de köz vet ve hal lot tam egyet s mást. Azt mondta
ne kem Szán tó Pi ros ka, hogy „én meg pró bál tam hat ni Aczél György re, hogy hagy ja nak ben ne te ket békén,
de azt mond ta: azt az egyet ne kérd tôlem”. 

Jöt tek hoz zánk ki rán du lók, akik ott tar tóz kod tak, és ak kor meg gya nú sí tot tuk ôket az zal, hogy be sú -
gók. Olyan ne ves sze mé lyi sé ge ket is meg gya nú sí tot tunk, akik nek nem szí ve sen mon da nám ki a ne vét,
és ké sôbb ki is de rült, hogy ár tat la nok. […] Az ül dö zé si má nia las san ter jedt kö zöt tünk, és nem le he -
tett pon to san tud ni, hogy mi kor, me lyik nap csap le a ha tó ság, a rend ôr ség, és mi lyen mód sze rek kel.
[…] Pél dául ak ko ri ban a rend ôrök ép pen pár ban jár tak, egy rend ôr és egy kar ha tal mis ta, vagyis egy
ka to na, plusz egy ku tya, te hát így vol tak hár man. Ez zel a mód szer rel egész egy sze rûen iga zol tat tak bár -
kit, és hogy ha nem tud ta ma gát nor má li san iga zol ni, mert ép pen strand ra ment le, és nem vitt ma gá val
sze mé lyi iga zol ványt, ak kor be vit ték az ôr szo bá ra. Egy ilyen al ka lom mal ver ték meg ret te ne te sen a
Baksát [Baksa-Soós Já nost], a Kex ze ne kar ve ze tô jét, aki azt me ré szel te csi nál ni, hogy a bár ban térden
áll va tán colt, sôt, nem hagy ta ab ba a tán co lást, ami kor meg je len tek a rend ôrök az es ti raz ziá ra. […]
Na gyon ko mo lyan fel té te lez ték azt, hogy nem csu pán a kul tú ra el len, ha nem az egész rend szer el len pró -
bá lunk szer vez ked ni ott a ká pol na tár la to kon. 

Mi azt hit tük, hogy be lô lünk úgy lesz mû vész, hogy  ha kiál lí tunk. Mi nem a ha tal mat akar tunk meg dön -
te ni – én a Ká dár-rend szert na gyon utál tam –, de eszem be nem ju tott, hogy azok a non fi gu ra tív ké pek,
ami ket én fes tek, az a rend szer nek bár mi lyen mó don mond hat va la mit. Az más volt, azt én a mû vé szet
ka te gó riá já ban tar tot tam szá mon. De úgy lát tam én is és so kan má sok raj tam kí vül, hogy a mû vé szet -
ben va la mit ten ni kell, lép ni kell, az zal a má sik vi lág gal szem ben, amit ma gunk kö rül lát tunk a hi va ta -
los kiál lí tó ter mek ben, vagy a Kép csar nok ban. Mi nem a po li ti kai el lenál lást vá lasz tot tuk, de per sze
tudom, hogy ezt má sok más ként gon dol ják, Haraszty Édeske például más képp be szél er rôl. Ô mint egy
po li ti kai el len ál lót fo gal maz za meg ma gát. Én mû vész akar tam len ni, de ne kem ezt nem hagy ták, és
beszo rí tot tak eb be a lö vész árok ba. […] A hi va ta lok ál lan dóan tá mad tak ben nün ket a zsû ri zé sek el ma -
ra dá sa miatt. De a mû vek egy ré sze a ka rak te ré nél fog va volt zsû riz he tet len. Najmányi, Ha lász Pé ter,
Szentjóby vagy Er dély ak cióit nem le he tett zsû riz ni, mert nem le he tett tud ni elô re, hogy mi fog tör tén -
ni, a leg több eset ben ma ga az al ko tó se tud ta. Mi, akik mû tár gyat ál lí tot tunk ki, mi úgy gon dol tuk, hogy
vál lal juk azt a komp ro misszu mot, hogy ha a Lek to rá tus min ket bé kén hagy, be mu tat juk ne kik a mun -
kái nkat, az zal a fel té tel lel, hogy sem mit nem zsû riz nek ki. De ôk a vá rat lan tól fél tek na gyon. És ak kor
ott vol tak ezek az ak ciók. 1973-ban már én is egy ak ciót csi nál tam, és ak kor már le he tett tud ni, hogy
Ba la ton bog lár nak vé ge. Te hát már nem egy kiál lí tóte rem, ha nem egy olyan fó rum volt, ahol le het tün -
tet ni, le het de monst rál ni, le het va la mi lyen mó don üt köz ni, nemcsak a ha ta lom mal, ha nem az egész
világgal, ami min ket kö rül vett. 

Az ál lan dó ci vó dás a nap 24 órá já ban ment köz tünk és az ál lam ap pa rá tus kö zött. Amit ôk ki lé le gez tek,
azt mi be lé le gez tük, amit mi ki lé le gez tünk, azt ôk be lé le gez ték. Te hát egy ál lan dó ge ne rá lis kap cso lat -
ban áll tunk ez zel a konst ruk ció val. Tu laj don kép pen azt le het ne mon da ni, hogy ha Aczél György és kiszol -
gá ló sze mély ze te nem azt a kul túr po li ti kát csi nál ja, amit csi nált, ak kor nem éle se dett vol na ki annyi ra
va ló szí nû leg a mû vé sze ti te vé keny ség nek az az ol da la, az az as pek tu sa, ami ben a szo ciá lis vo nat kozások
meg je len tek. Úgy hogy na gyon há lá sak va gyunk an nak a bi zo nyos ál lam rend nek. Ami rôl egyéb ként
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nagyon té ve sen azt mond ja mos ta ná ban a saj tó, hogy mi lyen fi nom dik ta túra volt. De hát kö nyör göm,
az nem le he tett más, mint fi nom dik ta tú ra, hi szen már elôt te harminc éven át elül döz tek, be bör tö nöztek
és meg gyil kol tak min den kit, aki vel szem ben a dik ta tú rá nak nem fi no man kel lett föl lép nie. Ami ma radt,
az már nem igé nyelt dur va el já rást, mert ha ki nyílt va la mi pi ci kis rü gyecs ke, azt ôk rög tön le vág ták.
Te hát azért hív ják ezt fi nom vagy pu ha dik ta tú rá nak, mert egy kis rü gyet le vág ni, az nem olyan brutális.
A dik ta tú ra dur va ré sze már ko ráb ban le ment. Mi, ami kor ott os tyát ra gasz tot tunk a ci pô re, majd égô
sep rô vel ta ka rí tot tunk, ak kor ez a pi ci kis rü gyecs ke egy olyan ôrü le tes be lég zé si ne héz sé get oko zott az
ál la mi, il let ve az egy há zi ap pa rá tus nak – és hát vi lá gos, hogy ráadá sul meg kel lett él niük va la mi bôl –,
hogy azon nal bein dí tot ták gé pe ze tet, és jöt tek a kü lön bö zô re tor ziók, új ság írók, rend ôrök, ál la mi hi va -
tal no kok. De mégis, nyár volt, min dig nyár volt. Húsz-egynéhány éve sek vol tunk, gyö nyö rû lá nyok
tömege, sza ba dok vol tunk, jól érez tük ma gun kat, csak ál lan dóan jött ez a szi tá ló ha tás. Ál lan dó té ma
volt, szó val, ha nem be szél tünk ró la, ak kor gon dol tunk rá, vagy ôk be szél tek rólunk, és ak kor kel lett
velük dis ku rál ni, min dig ott volt va la mi a le ve gô ben. Vagy gya kor la ti lag meg je lent a Kö jál, vagy egy
csoport rend ôr vagy be sú gó, és ak kor az em ber ta lál gatta, hogy most me lyik a rend ôr, me lyik a Kö jál,
me lyik a be sú gó. Ez egy ál lan dó, kons tans fo lya mat volt. 

IV. „Mi általában felettes utasításokat hajtottunk végre”*

A So mo gyi Nép lap szer kesz tô sé gé be, a fô szer kesz tô höz több pa na szos le vél ér ke zett Ba la ton bog lár -
ról, hogy ott a ká pol nát nem a ren del te té sé nek meg fe le lôen hasz nál ják, hanem a fel tört krip tá ban
orgiákat ren dez nek. In nen in dult el a ri por tom, hogy meg néz zem, mi is tör té nik a hely szí nen. Ott
Galántai Györggyel nem ta lál koz tam. Lát tam a szét szórt ko po nyá kat, a cson to kat. A ga lé ria ként kezelt
ká pol na nem a ren del te té sé nek meg fe le lôen mû kö dött, és a cikk in nen in dult el. […] 1971-ben már
ha tal mas bot rány szag volt. Az, hogy, mond juk, Weö res Sán dor-est is volt ott, nem tar to zott eh hez a
konk rét té má hoz. […] Be szél tem Bar tha Évá val, a Lek to rá tus he lyet tes ve ze tô jé vel, és ô annyit mondott,
hogy nincs en ge dély, nincs zsû ri zés. Nem mond ta azt, hogy nem is kell. Azt hi szem, hogy ez vi tat ha tó
kér dés, hogy ez nem egy kiál lí tó hely, ha nem egy ká pol na, amit a veszp ré mi püs pök ség tôl bé relt a mû -
vész tár sa ság. És nem tu dom, hogy ho gyan ér té kel jem ma gát a püs pök sé get sem, hogy ho gyan en ge -
dé lyez he tett egy nem a funk ció já nak meg fe le lôen mû kö dô temp lom ban olyan ren dez vé nye ket, amelyek
vé gül is elin dí tot ták a la vi nát. Te hát az, hogy egy középü let ma gán mû te rem nek mi nô sült-e ak kor, vagy
ma gán ga lé riá nak, ezt dönt sék el azok, akik eh hez job ban ér te nek. Va ló já ban egy jog hé zag le he tett az,
ami miatt nem le he tett el dön te ni, hogy mi mi nô sült ak kor mû te rem nek. Azt hi szem, hogy itt a kiál lítási
prog ram ta lál ko zott egy olyan nem kiál lí tá si prog ram mal, ami miatt meg kér dô je lez he tô volt, hogy a
ká pol na mennyi ben a mû vé szet szen té lye, a mû vé szet temp lo ma, és mennyi ben egy, a ha ta lom mal
kissé ját sza ni aka ró tár sa ság gyü le ke zô he lye, akik azt mond ják, hogy na, ki pró bál juk azt, hogy mit bír
ki a ha ta lom. Ez alatt azt ér tem, hogy a ta ná csi rend szer ben el né zik-e azt, hogy ott mi lyen ren dezvények,
mi lyen prog ra mok van nak. Itt ér zé ke lem azt a prob lé mát, hogy a két part ner nem tu dott egy más sal
be szél ni. A cik kem ben is írom, hogy a me gyei ta nács sem tu dott mit kez de ni ez zel a cso port tal. És ez
a mai na pig szá mom ra tisz tá zat lan, hogy kin mi mú lott. […] Ab ban az idô ben sok, je les al ko tó élt a
Ba la ton mel lett is, Somogyországban is, és még sem em lék szem, hogy ha son ló ese mény tör tént vol na.
Itt te hát va la mi olyan plusz do log tör tént, ami sze rin tem kí vül esett a mû vé sze ten. Nyil ván va ló, hogy
a [Bor sos] Mik lós bá csi nem járt oda rend sze re sen, ma gát az esz mét nyil ván tá mo gat ta, hogy Ba la ton -
bog lá ron le gyen egy ga lé ria, egy mû vész cso port nak le gyen rend sze res kiál lí tó he lye. Nyil ván, ez zel
min den ki egyetér tett, egyetér tek én is. Csak nem mindegy az, hogy mi vel és ho gyan.[…] Akár ho gyan
is mi nô sí tem a ké pe ket vagy a szob ro kat, az iro dal mi es te ket, ne fe lejt sük el, hogy a 3 T kor sza ká ban
va gyunk, amit Aczél György al ko tott, vagyis tû rök, til tok, tá mo ga tok. Nyil ván va ló, hogy a konf lik tus
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a ha ta lom és a mû vé szek kö zött azért jö he tett lét re, mert va la hol a mû vé szek át lép tek egy olyan határt,
amit a ha ta lom már nem tu dott el vi sel ni. […] Ka pos vá ron ma is, hogy ha elô hoz zák ezt a té mát, a „bot -
rány”, ez ma radt meg be lô le. Sajnos. 

Ami kor ki de rült, hogy a kü lön bö zô fó ru mo kon már vé gig ment az el já rás, a já rá si Kö jál, a já rá si hit köz -
sé gi igaz ga tás, a he lyi ha tó ság el ren del te, hogy köl töz ze nek ki, ma gya rul mond va, nem lett vol na sza -
bad ezt la kás cél já ra hasz nál ni. Nem volt vé cé jük, nem volt olyan kö rül mény, ami alap ján ott nyu god -
tan lak hat tak vol na. Gye re kek kel is lak tak ott. Ek kor jött a ha tó ság, te hát az épí té si igaz ga tás sze re pe,
és el kel lett ren del ni en nek az ál la pot nak a meg szün te té sét. Ma gya rul mond va, ki kel lett la kol tat ni, rend -
be kel lett ten ni a krip tát és az egész lé te sít ményt. Ezt ha tó sá gi for má ban el kel lett ren del nem, amit má -
sod fo kon is jó vá hagy tak, és ki lett ír va, hogy mi kor me gyünk ki és pa kol juk ki az ott lé vô fe les le ges dol -
go kat. […] Ami kor vég re haj tást ren del el az em ber, ak kor nyil ván meg kell vé de nie sa ját ma gát az el len,
hogy ne ta lán tán va la ki fej be kó lint sa, mert ez elô for dul hat na, ha csak egye dül men nék ki, egy lo vas
kocsi val vagy te her au tó val. Kér tem a rend ôr ség se gít sé gét, amit meg is kap tam, mert en nek ez a szabá -
lyos el já rá si mód ja. Össze han golt mun ká val, ra ko dómun ká sok kal, ko csi val, szer szá mok kal, fa la zóesz -
köz zel. Szó val gya kor la ti lag min dent oda kel lett vin ni ah hoz, hogy ezt az ál la po tot meg le hes sen szün -
tet ni. Nyil ván a rend ôr ség is részt vett eb ben. Ha jól em lék szem, öt vagy hat fô vel men tünk ki oda, ki vit tük
a költ ség ve té si üzem fu var esz kö zét, ki vit tem az író gé pet, az ad mi niszt rá tort és kö zöl tem ve lük, hogy
mos tan tól szá mít va ki ta ka rít juk ezt a ku pit vagy in kább disz nó ólat, mert csak en nek le he tett ne vez ni,
mert úgy né zett ki, saj nos. Töb ben vol tak ott, mû vé szek, a ba rá taik, ta lán még a Rá dió tól is vol tak kint,
fény ké pek mu tat ják, hogy fény ké pez tek is ben nün ket. […] És miu tán va la mi kor ezt be fe jez tük, a Galántai
még en gem is meg kí nált egy tál ból, és adott egy ka na lat, hogy én is egyek ve lük, mert ez volt az ebédjük.
De úgy, hogy csak egy ka nál volt és egy bog rács. Na én ez zel a ma gam ré szé rôl be fe je zett nek te kin tet -
tem, ki let tek ta ka rít va, ki let tek pa kol va.

A Galántai úr nak olyan fur csa volt a ma ga tar tá sa és a meg je le né se. […] Eb ben az egész ben az én sze -
re pem annyi volt, hogy hely szí ni szem lét tar tot tam, és a rossz ál la po to kat jegy zô könyv ben rög zí tet tem.
És ak kor in dult az egész la vi na. És ezen az ala pon a ta nács in téz ke dett. A me gyei ta nács igaz ga tá si osz -
tá lya is jó vá hagy ta a ha tá ro za tot. Ez az egész egy nagy szin tû zûr volt. Azt nem tud tam, hogy utá na mi
tör tént. Én na gyon szi go rú felügye lôi vo na lon dol goz tam. Meg mon dom ôszin tén, a já rás réme vol tam.
[…] Az én ke zem ben volt a szu rony, én vol tam a köz ka to na. A köz ka to na kül di a je len tést a pa rancs -
nok nak, a pa rancs nok kül di to vább. Te hát utá na a me gyei, a já rá si ta nács föl ter jesz tet te az igaz ga tá si
osz tály ra, az it te ni igaz ga tá si osz tály el küld te a me gyei ta nács igaz ga tá si osz tá lyá hoz, ak kor in nen el -
ment az egész té ma a me gyei Kö jál hoz. Ami kor már a fe let te sek nyi lat koz tak, ak kor én el tûn tem mint
sze rep lô. Te hát én el sô fo kon in téz ked tem, és utá na ment az egész in téz ke dés me gyei szint rôl a mi -
nisz té rium hoz.

A fa lu so ha nem szólt azért, hogy va la mi ott nem jól megy. Ha hal lot tam is va la mit, ak kor az min dig hiva -
ta los rész rôl jött, hogy nem fi gye lek oda, hogy mi lyen or giák van nak. Mond tam, nem tu dok ró la. […]
Az egész ség ügyi mi nisz ter, a Kö jál szólt, hogy itt kiál lí tá si te rem van, és köz ben meg nin csen ren des
vé cé, nincs víz leöb lí tô stb. Hát azon nem is cso dál koz tam, mert itt víz sem volt nyá ron, mert oda fönn a
dom bon nem volt nagy nyo más, és nem ment föl a víz. Te hát hiá ba lett vol na oda egy szu per jó vé cé
épít ve, ak kor sem tud ták vol na hasz nál ni. […] Ma gát a püs pö köt kény sze rí tet ték vagy szó lí tot ták fel,
hogy in téz ked jen [a bér le ti szer zô dés fel bon tá sa ügyé ben]. Én a püs pök úr ral be szél tem elôt te, hogy
nem va gyok haj lan dó föl bon ta ni a szer zô dést, de ô kény te len volt en gem hi va ta lo san uta sí ta ni. […]
És ak kor köz ben meg kap tuk az idé zést a bí ró ság ra, hogy ezt az ügyet tár gyal juk. Galántai urat meg ke -
res tem, ô azt mond ta, menj csak el, én nem me gyek, úgyis ezek nek lesz iga zuk. Egye dül vol tam ott, és
ak kor a ha tá ro za tot ki mond ták, hogy Galántai úré kat ki kell ten ni. Azt hi szem, az is bán tot ta itt a köz -

Papp Ist ván, 
a ba la ton bog lá ri köz sé gi
ta nács mû sza ki 
ügy in té zô je

Schneider Ist ván né, 
já rá si Kö jál-felügye lô

Szôllôsi Fe renc, 
Ba la ton bog lár 
plé bá no sa

209



sé get, hogy Galántai úr azt mond ta, hogy ezek akar nak en gem zsû riz ni? […] A püs pök úr uta sí tá sát
nekem be kel lett tar ta ni, és Gyur ka is megér tet te, hogy más ként nem te he tek. De hát, amíg le he tett,
húztuk az idôt. Lékai úr ral annyi ra jó vi szony ban vol tunk, hogy ô még csak nem is hasz nált vol na olyan
szót, hogy kö te le zem. Olyan fi no man csi nál ta az egé szet, hogy ne az én vál la mon le gyen ez a te her. […]
Késôbb az én tud tom és en ge dé lyem nél kül be fes tet ték a ká pol nát kék re, és azóta is már kap tam több
le ve let a csa lád le szár ma zott ai tól, hogy ez a ká pol na nem ilyen szí nû volt, és kö te le zik az egy há zat, hogy
fes sük vissza. Bár csak a krip ta az övéké, de sze ret nék, ha a ká pol na vissza kap ná a fe hér színt. Én még
min dig nem tet tem le er rôl. Most is pél dául a kiál lí tá sok csak szó be li en ge dé lyem mel tör tén nek, én nem
adok írást, hogy igenis megen ge dem, hogy meg ren dez hes sék eze ket. Az egy ház annyi ra megér tô volt,
hogy at tól kezd ve ôk is ad tak anya go kat a kiál lí tás ra, így az tán az össz hang meg volt a köz ség gel, akkor
már vi szont nem volt ilyen prob lé ma. […] Ért he tet len, hogy ak ko ri ban a leg ki vá lóbb mû vé szek sze repel -
tek itt nála [Galántainál], és mégis így jár tak el ve le, mert nem akár kik, nem va la mi kis fa lu si szí nészek
jöt tek ide.
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BEVEZETÔ

Ez a do ku men tum gyûj te mény egy hat év re vissza nyú ló ku ta tás ered mé nye. 
Az 1996-ban meg kez dett mun ka kiin du ló pont ját a So mogy Me gyei Le vél tár ban ôr -

zött ta ná csi és köz igaz ga tá si ira tok je len tet ték, in nen ju tot tam el fok ról fok ra a párt irá -
nyí tás, az igaz ság szol gál ta tás, az ál lam biz ton ság és az ál lam igaz ga tás or szá gos ha tás kö rû
szer vei nek kö ré ben ke let ke zett for rá sok hoz. A kö tet ben össze gyûj tött százhatvanöt do -
ku men tum a na gyob bik ré sze an nak a te te mes irat mennyi ség nek, me lyet a ká pol na tár -
la tok ügy me ne te so rán a So mogy me gyei és já rá si, a ba la ton bog lá ri köz sé gi ta ná csi állami,
párt- és köz igaz ga tá si szer vek, az MSZMP ve ze tô tes tü le tei és osz tá lyai, a Mû ve lô dés ügyi
Mi nisz té rium Kép zô mû vé sze ti Osz tá lya, a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus, a Ba la -
ton bog lá ri Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség, a Veszp ré mi Püs pök ség, az Ál la mi Egy ház -
ügyi Hi va tal, a Belügy mi nisz té rium III/III-as Fô cso port fô nök sé gé nek bel sô el há rí tás sal
fog lal ko zó osz tá lyai, és nem utol sósor ban Galántai György „ter mel tek”. 
Az ed dig fel tárt ira tok tel jes jegy zé ke, a vá lo ga tás ban nem kö zölt do ku men tu mok ada -

tai val együtt, a kö tet vé gén sze rep lô le vél tá ri for rás jegy zék ben ta lál ható.
A vá lo ga tás el sôd le ges szem pont ja az volt, hogy be mu tas suk az ügy ben érin tett szervek

össze han golt te vé keny sé gét, vagyis a „rend szer” mû kö dé sét, és a boglári tör té ne tet beágyaz -
zuk a kor ba. Bár a ká pol na tár la tok ese mény tör té ne te 1970 jú niu sa és 1973 au gusz tu sa
kö zött zaj lott, ezt az idô ha tárt – ki szé le sít ve – 1967 és 1975 kö zött húz tuk meg. Né hány
do ku men tum ere jéig igyekeztük be mu tat ni az elôz mé nye ket: a bér le ti szer zô dés meg kö -
té sé vel kap cso la tos fon to sabb mo men tu mo kat; 1973 és 1975 kö zött vé gig kö vet jük a ká -
pol na tár la tok utó éle tét, a Kék Ká pol na meg nyi tá sá val pe dig egy új, de már nem eh hez
a té má hoz tar to zó fe je zet kez de tét vil lant juk fel. 
Az egyes for rá sok kiegé szí tik egy mást, de a foly to nos sá gi hiá nyok is „be szé de sek”. Csak

né hány pél dát em lít ve: to vább ra sem ke rül tek elô a bér le ti szer zô dés fel bon tá sá val kap -
cso lat ban a So mogy Me gyei Ta nács és a Veszp ré mi Püs pök ség; az ügy ben érin tett saj tó -
or gá nu mok és a kép zô mû vé sze tet felügye lô szer vek; az igaz ság szol gál ta tás és az ál la mi és
párt szer vek kö zöt ti kom mu ni ká ció bi zo nyos do ku men tu mai. Jól ér zé kel he tô, hogy a párt
és ál la mi ve ze tés mi nél ma ga sabb szint jei re jutott az ügy, an nál szûk sza vúb bak vagy
hiányo sab bak a do ku men tu mok. Mindez rész ben ar ra a köz is mert mód szer re utal, hogy
az ügy in té zés kí no sabb ré sze fô ként te le fo non zaj lott, amely re pél dául Aczél György és
Sza bó Lász ló „egy ol da lú” le ve le zé sé ben ta lá lunk konk rét uta lást. 
A kor ra jel lem zô az ügy ben érin tett szer vek ha tás kö ri vi szo nyai nak tisz tá zat lan sá ga, és

szem mel lát ha tó a bi zony ta lan ság a jog kö rök és il le té kes sé gek kö rül. Az 1968–1974 kö -
zöt ti idô szak po li ti kai lag és köz igaz ga tá si lag is bo nyo lult és el lent mon dá sos vi szo nyait
jel lem zi az a hely zet, amely töb bek kö zött az 1971-ben ha tály ba lé pett ta nács tör vény
nyo mán ala kult ki. A tör vény az ál la mi aka rat vég re haj tói ként mû kö dô ta ná csok nak –
igaz, csak pa pí ron – visszaad ta azt a jo gát, hogy nép kép vi se le ti és ön kor mány za ti szerv -
ként mû köd hes se nek, ugyanak kor a gaz da sá gi re form leál lí tá sát kö ve tô vissza ren de zôdési
fo lya mat ban is mét a köz pon ti aka rat nak ren del ték alá a he lyi ta ná csi szer ve ket. 
Rész ben ter je del mi, más részt szer kesz té si ok ból – de azért is, hogy az ol va sót ne un -

tas suk az is mét lé sek kel –, nem vá lo gat tuk be a III/III-as, az ál lam biz ton sá gi szol gá lat bel -
sô reak ció el le ni cso port fô nök sé gé nek azon do ku men tu mait sem, ame lyek össze fog la lá -
sok for má já ban is mét lik meg a kö tet ben már pub li kált je len té se ket. Mi vel en nél az
irat tí pus nál is el sô sor ban a for rá sok köz zé té te le volt a cél, ezért csak kor lá to zot tan al kal -
maz tunk for rás kri ti kát. Fô ként azo kat a té ves in for má ció kat lábjegyzeteltük, ame lye ket
a kö tet más fe je ze tei ben sze rep lô do ku men tu mok kal össze tud tunk vet ni.
Az egyes ira to kat kro no lo gi kus sor rend ben és tel jes ter je del mükben kö zöl jük. A szoros

idô ren di ség tôl csak azok ban az eset ben tér tünk el, ami kor az össze füg gé sek, a tar tal mi-
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lo gi kai szem pon tok ezt meg kí ván ták. A do ku men tu mok vé gén szög le tes zá ró jel ben sze -
re pel nek az egyes ira tok ra vo nat ko zó adatok: ôr zé si he lyük, jel ze tük és az ira to kon meg -
je le nô kéz írá sos meg jegy zé sek. A So mogy Me gyei Le vél tár ira tait már a 2002-es, új jel -
ze tek kel sze re pel tet jük. Min den eset ben fel tün tet tük, ha ugyanaz a do ku men tum több
for rás ból is elô ke rült. Ezt azért tar tot tuk cél sze rû nek, mert a több pél dány ban ke let kezett,
és több fe lé meg kül dött ira tok ra a kü lön bö zô he lye ken olyan kéz írá sos meg jegy zé sek ke -
rül tek, ame lyek a ku ta tás so rán nem csu pán újabb for rá sokra irá nyí tot ták a fi gyel met,
hanem rá vi lá gí tot tak az ügy me net in for má lis csa tor nái ra és mód sze rei re is. 
Az ol vas ha tó ság ér de ké ben a he lye sí rá si hi bá kat a je len leg ér vény ben lé vô aka dé miai

sza bály zat sze rint ja ví tot tuk. Szög le tes zá ró jel ben egé szí tet tük ki a nyelv ta ni, sti lisz ti kai,
vagy az ért he tô ség szem pont já ból hiá nyos ré sze ket. Meg hagy tuk azon ban és [sic!]-kel
jelöl tük a nyil ván va ló elírá so kat, vagy az olyan, a szö veg szem pont já ból je len tô ség gel bíró
hi bá kat, ame lyek a ko ra be li hi va ta li nyel ve zet stí lu sát ér zé kel te tik. Az ol vas ha tat lan részeket
(…)-be tet tük. A név elírá so kat a név el sô meg je le né se kor szög le tes zá ró jel ben, a to váb -
biak ban zá ró jel nél kül vagy láb jegy zet ben he lyes bí tet tük. Azok nak a sze mé lyek nek a ne -
vét, akik köz tiszt sé get nem vi sel nek vagy nem köz sze rep lôk, és akik kel a köz lést ille tôen
nem volt mód az egyez te tés re, mo nog ram mal vál tot tuk ki, sze mé lyes ada tai kat pe dig
[…]-be tet tük. A Tör té ne ti Hi va tal ál tal ano ni mi zált szö veg ré sze ket ki fes tés sel je -
löltük.
A for rá sok a Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lyán be -

lül az MSZMP KB Agi tá ciós és Pro pa gan da Osz tály, a TKKO (Tu do má nyos, Köz ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Osz tály), va la mint a volt Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium és a Leg fel -
sôbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gium; a So mogy Me gyei Le vél tár (SML); a Tör té ne ti Hi va tal
(TH); a Veszp ré mi Ér se ki Le vél tár; a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tár Ké zirat -
tá rá ban ôr zött Aczél György Ké zi rat ha gya ték (MTA-KK-AKH), a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té ze te, va la mint a Fô vá ro si Bí ró ság Irat tá ra és az
Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont arc hí vu má ból szár maz nak. 
Itt sze ret ném meg kö szön ni az egyes le vél tá rak mun ka tár sai nak, hogy se gít sé gem re

vol tak a ku ta tás ban: a So mogy Me gyei Le vél tár igaz ga tó -helyettesének, dr. Szán tó László -
nak; a Tör té ne ti Hi va tal nak, el sô sor ban Baráth Mag dol ná nak; a Ma gyar Or szá gos Levél -
tár mun ka tár sá nak, Si mon Ist ván nak; a Fô vá ro si Le vél tár ból Sarusi Kiss Bé lá nak, a Veszp -
ré mi Ér se ki Le vél tár igaz ga tó já nak, dr. Rajczi Pál nak; és nem utol sósor ban Galántai
György nek és Klaniczay Jú liá nak.
Kü lön kö szö net tel tar to zom hasz nos ta ná csaiért és a fo lya ma tos biz ta tá sért a fe je zet

lek to rá nak, Kenedi Já nos nak. 

Sas vá ri Edit



A do ku men tu mok ban leg gyak rab ban elô for du ló tiszt ség vi se lôk ne ve, ko ra be li fog lal ko zá sa, beosz tá sa

Ágos ton Er nô = Ba la ton bog lár ta nács el nö ke 1974-tôl 
Bar tha Éva = a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus igaz ga tóhe lyet te se
Bereczky Loránd = az MSZMP KB kép zô mû vé sze ti re fe ren se 
Bí ró Gyu la = az MSZMP So mogy Me gyei Bi zott sá gá nak tit ká ra
Bog dán Fe renc = a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács Szak igaz ga tá si Szer vé nek

tit ká ra 
Czövek Je nô = ha lá láig, 1970-ig, püs pö ki ta ná csos, a Ba la ton bog lá ri Ró mai

Ka to li kus Egy ház köz ség plé bá no sa, egy ház köz sé gi el nök
Csor ba Gé za = a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium Kép zô mû vé sze ti Osz tá lyá nak

fô elôadó ja
dr. Draveczky Ba lázs = a So mogy Me gyei Mú zeu mok igaz ga tó ja
Frankberger Fe renc = rend ôrôr nagy, a So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány -

ság Já rá si Rend ôr ka pi tány sá gá nak bûn ügyi alosz tály ve ze tô je 
Gá dor End re = a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép zô mû vé sze ti osz tály ve ze -

tô je 
Dr. Gelencsér Ist ván = rend ôralez re des, a So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi -

tány ság ve ze tô je 
Gu lyás Jó zsef = a So mogy Me gyei Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga Mû ve lô dés -

ügyi Osz tá lyá nak fô elôadó ja 
Hegedüs Lász ló = a ba la ton bog lá ri Vikár Bé la Mû ve lô dé si Ház igaz ga tó ja
dr. Hock Já nos = a So mogy Me gyei Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak ba la to -

ni fô elôadó ja
Horányi Bar na = a So mo gyi Nép lap új ság író ja
Hor váth La jos = a So mogy Me gyei Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak Mû ve lô -

dés ügyi Osz tály ve ze tô je 
Jávori Bé la = a So mo gyi Nép lap fô szer kesz tô je 

Ko csis Lász ló = a So mogy Me gyei Ta nács el nök he lyet te se
Kolip Gyu la = rend ôrôr nagy, a Fo nyó di Já rá si Rend ôr ka pi tány ság Köz rend -

vé del mi Alosz tá lyá nak ve ze tô je 
Ko vács Sá muel = 1973-ig a ba la ton bog lá ri köz sé gi ta nács el nö ke
Ma gyar Lász ló = a So mogy Me gyei Ta nács Fo nyó di Já rá si Hi va tal Igaz ga tá si

Osz tá lyá nak ve ze tô je
Mol nár Gyu la = az MSZMP So mogy Me gyei Bi zott ság nak tit ká ra
Nagy Mik lós = az MSZMP KB TKKO ve ze tô je, mûvelôdésügyi miniszter 1973.

augusztus 3-tól–1974. április 9-ig.
Né meth Er nô = az SMT FJH Mû ve lô dés ügyi Osz tá lyá nak ve ze tô je
Or mos Ti bor = a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus igaz ga tó ja
Ôsze Ist ván = az MSZMP Köz sé gi Bi zott sá gá nak tit ká ra 
Papp An tal = a Ma gyar Hír lap kul tu rá lis ro vat ve ze tô je
Papp Ist ván = a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács mû sza ki ügy in té zô je 
Sa la mon Já nos = a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács elôadó ja
Sar lós Ist ván = a Nép sza bad ság fô szer kesz tô je 
dr. Schnei der Ist ván né = jár vány ügyi felügye lô (KÖJÁL)
Svenda Ist ván = a So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dé si Osz tá lyá nak ve ze -

tô je
Sza bó Lász ló = bûn ügyi új ság író, a Nép sza bad ság ro vat ve ze tô je, a Kék fény

cí mû te le ví ziós rend ôr sé gi ma ga zin szer kesz tô-ri por te re
Sza bó Sán dor = rend ôralez re des, a Fo nyó di Já rá si Rend ôr ka pi tány ság ve ze -

tô je 
Szôllôsi Fe renc = 1970-tôl a ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség plé bá no sa
Ta kács Kál mán = a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium meg bí zott osz tály ve ze tô je 
Tóth Mik lós = az MSZMP KB Tu do má nyos Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Osz tá lyá -

nak mun ka tár sa 

A dokumentumgyûj te mény ben elô for du ló rö vi dí té sek jegy zé ke

Ag. = anyag
Agit, APO = Agi tá ciós és Pro pa gan da Osz tály
Agy = Aczél György anya ga
ÁKJF = Ál la mi Kö ze gész ség ügyi és Jár vány ügyi Felügye lô ség
alhdgy. = al had nagy
Arch. = arc hí vum
BRFK= Bu da pes ti Rend ôr-fô ka pi tány ság
c. es pe res = cím ze tes esperes
cs. = cso mag
D. a J. Kr.! = Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!
d. n. = dá tum nél kül
e. a. = elôadó 
esp. = esperes
et. = elv társ
eü. = egész ség ügyi

E. Ü. M.= Egész ség ügyi Mi nisz té rium 
f. = fond
f. cs. = a fond hivatkozott iratcso mója
f. év = fo lyó év 
Ftdô. = fô tisz te len dô
Hiv. szám = hi vat ko zá si szám
Hrjsz. = hely raj zi szám
Ikt. sz. = ik ta tá si szá m
Jkv. = jegy zô könyvve ze tô 
KB = Köz pon ti Bi zott ság
K. m. f. = kelt, mint fent
Korm. sz. = kor mány szá mú
KÖJÁL = Kö ze gész ség ügyi és Jár vány ügyi Állomás
közeü. = kö ze gész ség ügyi
Lek to rá tus = Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
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RÖVIDÍTÉSEK, SZAKKIFEJEZÉSEK

A közölt do ku men tu mok for rás he lye és rö vi dí té se

Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont, Bu da pest (Artpool–Boglár)
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyvtár Ké zi rat tá ra – Aczél György Ké zi rat ha gya ték, Bu da pest (MTA-KK-AKH)
Ér se ki Le vél tár, Veszp rém
Fô vá ro si Bí ró ság Irat tá ra, Bu da pest
Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest (MOL)
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
So mogy Me gyei Bí ró ság Irattára, Ka pos vár 
So mogy Me gyei Le vél tár, Ka pos vár (SML)
Tör té ne ti Hi va tal, Bu da pest (TH)

Az Artpool Mû vé szet ku ta tó Köz pont ban ôr zött do ku men tu mok rö vi dí té se:
B = az Ál la mi Biz to sí tó val kap cso la tos ira tok R = a községi, járási és megyei rendôri szervek le ve le zése
E = egy há zi le ve le zés T = köz sé gi, já rá si, me gyei, ta ná csi le ve le zés 
K = a kiál lí tá sok kal és mû vé sze ti ese mé nyek kel kap cso la tos le ve le zés Nap ló, 1972 = ká pol na mun ka nap ló (1972)
ML = a kiál lí tá si ügyek kel és mû vé sze ti ese mé nyek kel kap cso la tos Nap ló, 1973 = ká pol na mû te rem mun ka nap ló (1973)

ma gán le ve le zés  és ügyintézés



3/a rend sza bály = te le fon le hall ga tás
3/e rend sza bály = ob jek tum (például la kás) le hall ga tás
alap nyil ván tar tás = az ál lam biz ton sá gi nyil ván tar tás ban az úgynevbezett alap -

nyil ván tar tás ba ke rül tek mind azok, akik a fennál ló tár sa dal mi rend szer
ellen bár mi lyen te vé keny sé get ki fej tet tek, vagy a rend szer rel szem be ni ellen -
sé ges vi szo nyuk fel té te lez he tô volt. Itt tar tot ták nyil ván pél dául az ál lam el -
le nes bûn cse lek mé nyek el kö ve tôit, az el len zé ki cso por to su lá sok szer ve zôit
és hang adóit, a rend szer el le nes val lá si moz gal mak ve ze tôit, az el len sé ges
emig ráns szer ve ze tek tag jait, az 1956-os for ra da lom te vé keny részt ve vôit,
de az 1945 elôt ti ál lam igaz ga tás ve ze tô tiszt ség vi se lôit is. 

bi zal mas nyo mo zás = a bûn cse lek mény re uta ló te vé keny ség, vagy mu lasz tás
bi zo nyí tá sá ra, il let ve cá fo lá sá ra al kal mas ada tok meg szer zé sé vel biz to sít -
ja: a bûn cse lek mény megelô zé sét, aka dá lyo zá sát, kor lá to zá sát, ope ra tív
meg sza kí tá sát, a bün te tô el já rás kez de mé nye zé sét, vagy ki zá ró okok ese -
tén a bi zal mas nyo mo zás megszüntetését. 

bom lasz tás = az el len sé ges te vé keny ség bün te tô el já rá son kí vü li meg sza kí tá -
sá nak mód sze re. Az el len sé ges cso port egy sé gét, ak ció ké pes sé gét, bel sô
rend jét és fe gyel mét komp lex el lenin téz ke dé sek kel, a bel sô em be ri kap cso -
la tok meg bon tá sá val fel la zít ja. Rész in téz ke dé sei hez tar to zik: a le já ra tás, a
be fo lyá so lás, az el szi ge te lés, a le vá lasz tás.

Cs-dosszié = cso port-dosszié. Az ál lam biz ton sá gi szer vek ál tal, sze mé lyek egy
cso port já val szem ben foly ta tott bi zal mas nyo mo zás so rán ke let ke zett ira -
to kat tar tal ma zó dosszié. 

dezinformáció = meg té vesz tô, fél re ve ze tô in for má ció (adat, tény, esz köz, tám -
pont stb.) a po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis élet rôl, a tu do má -
nyos, tech ni kai mun ká ról, ka to nai kér dé sek rôl. Az el len sé get meg té vesz ti
és dezorien tál ja, té ves irány ban kö ti le a fi gyel mét, erôit, esz kö zeit, és idô -
sza kos vé del met nyújt a va ló sá gos tit kok nak. (…)

F. do. = fi gye lô dosszié. Az ál lam biz ton sá gi szer vek fi gye lô dossziét ve zettek
azok ról a sze mé lyek rôl, akik a nép köz tár sa ság ál la mi, tár sa dal mi és gazda -
sá gi rend jé vel szem be ni fel lé pés le he tô sé gét la tol gat ták, fel lé pé sük várha -
tó volt, vagy ma ga tar tá suk kal tény le ges ve szélyt je len tet tek a rend szerre. 

fn. = fe dô név: az ál lam biz ton sá gi szol gá lat ope ra tív mun ka tár sá nak, a há ló zat
tag já nak ki lé tét lep le zô, vagy je lö lô el ne ve zés. (…)

fn. ü. = fe dô ne vû ügy nök 
há ló zat = az ál lam biz ton sá gi szer ve zet hálózatilag szervezett tit kos mun ka tár -

sai nak összes sé ge. Tag jai az ál lam biz ton sá gi szer vek ve ze té sé vel és irá -
nyí tá sá val a szer ve zet sze rû tit kos együtt mû kö dés ke re té ben vettek részt a
Ma gyar Nép köz tár sa ság vé del mé nek erô sí té sé hez szük sé ges in for má ciók
meg szer zé sé ben, a tit kos ope ra tív in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban, a kül sô
és bel sô el len ség ak na mun ká já nak fel de rí té sé ben, megelô zé sé ben és meg -
sza kí tá sá ban. – Tag jait az ál lam biz ton sá gi szer vek hez fû zô dô mun ka kap -
cso la tuk alap ján mi nô sít jük.

K-ellenôrzés = pos tai kül de mé nyek ope ra tív el lenôr zé se, amely nek so rán az
ál lam biz ton sá gi szer vek a bi zal mas nyo mo zás alatt ál ló sze mély pos tai kül -
de mé nyeit fel bon tot ták, il let ve ese ten ként el ko boz ták. 

K-lakás = kons pi rált la kás. Az ál lam biz ton sá gi szerv, il let ve fe dô szer ve ál tal
fenn tar tott és üze mel te tett la kás, ame lyet az ügy nök és az ope ra tív tiszt(-ek)
kons pi rált ta lál ko zás ra hasz nál tak. 

M. do. = mun ka dosszié, ame lyet a há ló za ti sze mé lyek ál tal adott je len té sek el -
he lye zé sé re kell hasz nál ni. 

M. ese tén ôri zet be vé tel = moz gó sí tás ese tén 
nyil ván tar tás ba vé tel = az ope ra tív nyil ván tar tás gyûj töt te, tá rol ta és rend sze -

rez te az ál lam biz ton sá gi szer vek ope ra tív mun ká ja so rán ke let ke zett, szer -
zett ada to kat, in for má ció kat. Az össze gyûj tött ada tok tet ték le he tô vé bi zo -
nyos jog hát rá nyok ér vé nye sí té sét, más részt a nyil ván tar tás se gít sé gé vel
olyan té nye ket, kö rül mé nye ket tud tak megál la pí ta ni, ame lyek fel de rí té se
egyéb ként hosszas nyo mo zást igé nyelt vol na. 

O-dosszié = ope ra tív-dosszié. A sze mé lyi, cso port, fi gye lô, kö rö zé si, ob jek tum,
rend kí vü li ese mény, il let ve az el lenôr zô dossziék össze fog la ló ne ve. 

ob jek tum (vo nal) dosszié = olyan ob jek tu mok ról nyi tot ták, ame lyek há ló za ti,
ope ra tív el lenôr zést igé nyel tek (például kü lön le ge sen bi zal ma san ke zelt üze -
mek, hi va ta lok, kül kép vi se le tek, szer ze tes ren dek). Vo nal-dossziét az osz -
tály el len ség fô ka te gó riái ra (például csend ôrök re) nyi tot tak, az el len sé ges
te vé keny sé gük kel kap cso la tos do ku men tu mok gyûj té sé re.

ope ra tív = konspiratív intézkedés, a bizalmas nyomozás megvalósítási formája.
ope ra tív nyil ván tar tás = adat tá ro ló és szol gál ta tó te vé keny ség az el kö ve tett

bûn cse lek mé nyek rôl, az ál lam biz ton sá gi szem pont ból je len tôs té nyek rôl,
kö rül mé nyek rôl, a há ló zat ról – az 1945 elôt ti és utá ni po li ti kai és tör té nel -
mi ese mé nyek kel össze füg gés ben. 

ope ra tív tiszt = az ál lam biz ton sá gi szer vek hi va tá sos ál lo má nyú beosz tott ja,
aki nek felada ta a há ló za ti mun ka szer ve zé se, az ügy nök irá nyí tá sa.

prio rá lás = ke re sés, il let ve ada tok le ké ré se az ál lam biz ton sá gi ope ra tív nyil -
ván tar tás ból.

rea li zá lás = meg va ló sí tás, va ló ra vál tás, be kö vet ke zés. A bi zal mas nyo mo zás
be fe je zé se: bün te tô el já rás kez de mé nye zé sé vel; bün te tô el já rá son kí vü li kor -
lá to zó in téz ke dés sel; ope ra tív fel hasz ná lás sal. A je lölt ta nul má nyo zá sá nak
be fe je zé se si ke res be szer ve zés sel. 

szignalizáció = a megelô zés és a bün te tô el já rá son kí vü li dif fe ren ciált fe le lôs -
ség re vo nás mód sze re. A tár sa da lom el le nes te vé keny ség rôl jel zés adás az
il le té kes párt-, ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek nek, szer ve ze tek nek. 

tár sa dal mi kap cso lat = az állambiztonsági szervek hálózaton kívüli informátora.
T-dosszié = tit kos dosszié
T-lakás = ta lál ko zá si la kás. Az ál lam biz ton sá gi szer vek ál tal hasz nált, de nem

a szerv ál tal fenn tar tott la kás, ame lyet az ügy nök és az ope ra tív tiszt(ek)
ta lál ko zá sá ra hasz nál nak. 

Tmb. = tit kos meg bí zott. Az ál lam biz ton sá gi há ló zat nak az a tag ja, aki el vi meg -
gyô zô dés bôl vett részt a tit kos együtt mû kö dés ben. 

ügy nök = az a há ló za ti sze mély, aki az ál lam biz ton sá gi szerv bir to ká ban lé vô
ter he lô vagy komp ro mit tá ló ada tok ha tá sá ra, il let ve anya gi ér de kelt ség fe -
jé ben vett részt a tit kos együtt mû kö dés ben. 
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MH = Ma gyar Hír lap
MSZMP = Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt
MSZMP KB = Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt Köz pon ti Bi zott sá ga
MSZMP SMB = Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt So mogy Me gyei Bi zott sá ga
MT ren de let = mi nisz ter ta ná csi ren de let
MT TH = mi nisz ter ta ná csi tör vény ha tá ro zat 
Nytsz. = az irat nyitószáma
ô. e. = ôr zési egy ség
PMO = Pro pa gan da és Mû ve lô dé sügyi Osz tály 
P. p. = pol gá ri per rend tar tás
ppi. tan. esp. = püs pö ki ta ná csos, es pe res
r. alezr. = rend ôr alez re des
r. k. = rend ôr ka pi tány ság
r. hdgy. = rend ôrhad nagy
r. fhdgy. = rend ôrfô had nagy

r. ftörm. = rend ôr fô törzs ôr mes ter
r. ôrgy. = rend ôrôr nagy
r. k. = ró mai ka to li kus
SMT= So mogy Me gyei Ta nács 
SMT FJH = So mogy Me gyei Ta nács Fo nyó di Já rá si Hi va ta la
SM RFK = So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság
SMT VB = So mogy Me gyei Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga
SN = So mo gyi Nép lap
s. k. = sa ját ke zû leg 
szabs. = sza bály sér té si 
tk. = társadalmi kapcsolat
TKKO = Tu do má nyos Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Osz tá ly
Tkvi. = te lek köny vi
Tvr. = tör vé nyi ren de let 
VB = Vég re haj tó Bi zott ság

A leg gyak rab ban elô for du ló ál lam biz ton sá gi szak ki fe je zé sek, rö vi dí té sek és kó dok 

A Tör té ne ti Hi va tal tá jé koz ta tó ja (összeál lí tot ta Cseh Ger gô Ben de gúz); Petrikné Vá mos Ida: Ira tok a Tör té ne ti Hi va tal ban (In: Gyarmati György [szerk]: Tre zor
1. A Tör té ne ti Hi va tal Év köny ve 1999. Tör té ne ti Hi va tal, 1999) és Kenedi Já nos: Kis ál lam biz ton sá gi ol va só köny vé nek Ál lam biz ton sá gi szleng-szó tá ra (Mag ve tô,
Bu da pest, 1996) alap ján.
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106. A Fonyódi Járási Rendôr-fôkapitányság jelentése a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság vezetôjének, 1973. augusztus 22.

107. Karhatalom biztosítása kilakoltatáshoz, 1973. augusztus 25.

108. A községi tanács kilakoltatási határozata, 1973. augusztus 24.

109. Galántai György távirata a balatonboglári községi tanácsnak, 1973. augusztus 25.
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110. Dr. Orosz Balázs levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 25–26.

111. Kifogás tûzrendészeti szabálysértés határozata ellen, 1973. augusztus 26.

112. Kilakoltatási jegyzôkönyv, 1973. augusztus 27.

113. A Fonyódi Járási Rendôrkapitányság jelentése a kilakoltatásról és az ott tartózkodó szemé-
lyek igazoltatásáról, 1973. augusztus 28.

114. A BRFK III/III-b. alosztályának kivonata „Huszti” fn. ügynök 1973. augusztus 30-i je-
lentésébôl. 

115. A BM III/III-b. alosztályának javaslata „Horgászok” fn. ügyjelzésben, 1973. augusztus 29.

116. A BM III/III-a. alosztályának jelentése, 1973. szeptember 5.

117. A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság jelentésének felterjesztése a BM III/III. Fôcso-
portfônök helyetteséhez, 1973. szeptember 6.

118. A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság jelentése, 1973. szeptember 6.

119. A BM III/III-4-c. alosztályának jelentése a Szövegek/Texts, International Experimental Poetry
címû kiállításról, 1973. szeptember 11.

120. Galántai György bejelentése a Lengyeltóti Járásbírósághoz, 1973. szeptember 14. 

121. Határozat szabálysértési ügyben, 1973. szeptember 25.

122. A BM jelentése, 1973. november 15.

123. „Pécsi Zoltán” fn. tmb. jelentése Halász Péter csoportjáról, 1973. november 22.

124. A BM III/III-4-a. alosztályának jelentése „Pécsi Zoltán” fn. tmb. információi alapján Ha-
lász Péter csoportjáról, 1973. november 28. 

125. A BM III/III-4-a. alosztályának javaslata csoport-dosszié nyitására, 1973. december 13.

126. A BM III/III-4-a. alosztályának határozata Galántai György „M” esetén történô ôrizetbe
vételére, 1973. december 13.

127. Dr. Szende Tamás levele Galántai Györgynek, 1973. december 17.

128. Dr. Szende Tamás levele a Népszabadság fôszerkesztôjének, 1973. december 17.

129. Szabó László feljegyzése Aczél Györgynek a Happening a kriptában címû cikkel kapcsolat-
ban, 1973. december 18.

130. Eörsi István levele Sarlós Istvánnak, a Népszabadság fôszerkesztôjének, 1973. december 19.

131. Eörsi István: Mi bújt elô a kriptából?, 1973. december 19.

132. Eörsi István levele Sarlós Istvánnak, 1973. december 20.

133. A Mûvelôdésügyi Minisztérium levele a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osz-
tályának, 1973. december 19.

134. A Tatai Városi Tanács elnökének levele Galántai Györgynek köztérre tervezett munka
megbízás visszavonásáról, 1973. december 22.

135. A Belügyminisztérium jelentése, 1973. december 22.

136. Pór György sajtó-helyreigazítási kérelme a Népszabadsághoz, 1973. december 27.

137. A Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapjának válasza Galántai Györgynek, 1974. január 3.

138. Kerényi Grácia levele Galántai Györgynek, 1974. január 4. 

139. Szabó László feljegyzése Aczél Györgynek, 1974. január 7.

140. A Népszabadság jogtanácsosának levele Pór Györgynek a sajtó-helyreigazítási kérelem eluta-
sításáról, 1974. január 9.

141. A Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztályának levele a Mûvelôdésügyi Mi-
nisztérium közmûvelôdési fôosztályvezetôjének, 1974. január 11.
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142. A BM III/III-4-a. alosztályának kérelme a „Lámpás” fn. ügynökön keresztül történô felada-
tok megoldására, 1974. január 11.

143. A BM III/III-4-c. alosztályának tájékoztatója Halász Péterrôl és a kápolnatárlatokról, 1974.
január 15.

144. Feljegyzés megküldése a Somogy megyei elsô titkárnak, 1974. évi január 21. 

145. Dr. Halász János megyei fôügyész feljegyzése a Happening a kriptában címû cikkel kap-
csolatban, 1974. január 37.

146. A Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztályának intézkedési terve „Horgászok” fn. ügy-
ben, 1974. január 24. 

147. A Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztályának jelentése Galántai Györgyrôl, 1974. január 29.

148. A BM III/III-4-a. alosztályának jelentése Galántai Györgyrôl, 1974. március 22. 

149. Pór György keresete a Fôvárosi Bírósághoz, d. n. (1974. január 20. körül).

150. A BM III/III-4-a. alosztályának jelentése „Pesti” fn. tmb-vel történt találkozóról, 1974.
január 30.

151. A Népszabadság elôkészítô irata sajtó-helyreigazítás ügyében, d. n. (január vége).

152. „Pesti” fn. tmb. 1974. február 4-i jelentése Pór Györgyrôl, 1974. március 26. 

153. A Belügyminisztérium titkárságának tájékoztatója Pór György balatonboglári tevékenysé-
gével kapcsolatban, 1974. február 5.

154. A Fôvárosi Bíróság elsô fokú ítélete a Pór György kontra Népszabadság sajtó-helyreigazí-
tási perben, 1974. február 6. 

155. A Belügyminisztérium III/III-4-b. alosztály jelentése Pór Györgyrôl és társairól, 1974.
március 22.

156. A Belügyminisztérium jelentése Galántai György kilakoltatásáról, 1974. február 6.

157. A Legfelsôbb Bíróság másodfokú ítélete a Pór György kontra Népszabadság sajtó-hely-
reigazítási perben, 1974. március 8.

158. A Belügyminisztérium III/III-4-b. alosztályának jelentése Pór Györgyrôl és Nyakas Szi-
lárdról, 1974. március 13.

159. A Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztályának jelentése Halász Péter csoportjáról, 1974.
március 29.

160. A Belügyminisztérium III/III-2-b. alosztályának jelentése Galántai György tatabányai meg-
nyilatkozásairól, 1974. június 20.

161. Kocsis László levele dr. Molnár Ferenc államtitkárnak a felújított kápolnában rendezendô
kiállítás megnyitójáról, 1974. július 22.

162. A Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. osztályának jelentése Galántai György-
rôl, 1974. szeptember 26.

163. Meghívó a Magyar Képzômûvészek Szövetsége székházában 1974. december 19-én tar-
tandó megbeszélésre, 1974. december 10.

164. „Pécsi Zoltán” fn. tmb. információi alapján készült jelentés, 1975. február 3.

165. A Balatonboglári Községi tanácselnök levele a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi
Osztályához Kemény György kiállításával és az 1976-os év programjával kapcsolatban,
1975. szeptember 8.
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1 Ga lán tai György 1966-ban 
ta lált rá a rend kí vül el ha -
nya golt ba la ton bog lá ri Kör -
men dy- ká pol ná ra, ame lyet
mû te rem cél já ra bé relt ki a
hely be li r. k. egy ház tól. Itt az
1968-ban meg kö tött bér le ti
szer zô dést megelô zô en ge -
dé lyez te té si pro ce dú rá ról
van szó. 
2 Dr. Klem pa Sán dor apos -
to li kor mány zó, Veszp rém.

3 Czö vek Je nô püs pö ki 
ta ná csos, es pe res (ha lá láig,
1970. má jus 30-ig), a ba la -
ton bog lá ri r. k. egy ház köz -
ség plé bá no sa.

1 A ba la ton bog lá ri r. k. egy-
ház kép vi se lô-tes tü le te.
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1.

Ked ves Ga lán tai Úr!

Gon do lom már vár ta so rai mat, mi lett az ered mény. Most hogy kö ze le dik
már a ta vasz, és az ügy1 ak tuá lis lesz, fel ter jesz tet tem az egész ügyet
Veszp rém be, az Egy ház me gyei Ha tó ság hoz. Kor mány zó úr2 igen sze re ti a ré -
gi dol go kat, egy ház me gyei mû vé sze ti mú zeu mot ren de zett be a püs pö ki pa -
lo ta nagy ter mei ben, gon do lom, örül ni fog a kér dés ilye tén [tör té nô] megol -
dá sá nak, és nem fog aka dályt okoz ni. Kü lön ben is már sze mé lye sen tár gyal tam
ve le a ká pol na sor sá ról. 

Ha az tán meg jön a vá lasz on nan, ha kell, ak kor fo gom a dol got je len -
te ni az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal ka pos vá ri kép vi se lô jé nek. Ott sem lesz
aka dály. Nem tu dom, a he lyi ta nács ve ze tô je ta valy miért fé lt megad ni az
en ge délyt, il let ve tu do má sul ven ni, hogy én Ön nek ren del ke zé sé re bo csá -
tom a ká pol nát. Amúgy is ex se crál va van már, csak ak kor le het majd isten -
tisz te le ti cél ra hasz nál ni, ha új ra fel szen te lik. 

Mi helyt vá laszt ka pok, azon nal írok. Ha majd le jön, a nagy temp lom ban
len ne egy kis ja ví ta ni va ló. 
Szí vé lye sen kö szön ti há lás hí ve: 

Ba la ton bog lár, 1967. márc. 1. 

Czö vek Je nô3

[Art pool–Bog lár, E/1/1967., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

2.

Ked ves Fes tô mû vész Úr!

Vég re si ke rült az ügyet elin téz ni. Az Egy ház me gyei Ha tó ság tól ka pott vá -
lasz sze rint: „nincs el vi aka dá lya an nak, hogy az egy ház köz ség tu laj do -
nát ké pe zô el ha gyott te me tôi ká pol nát Ga lán tai György fes tô mû vész nek bér -
let be ad ja. Az üggyel kap cso la to san azon ban szí ves ked jék össze hív ni a
kép vi se lô-tes tü le tet,1 amely fog lal jon ál lást a bér be adás ide jé rôl és a
bér let tel kap cso la tos köl csö nö sen fennál ló kö te le zett sé gek rôl. Ké szít -
tes sen a kép vi se lô-tes tü let egy bér le ti szer zô dés ter ve ze tet is, ame lyet
2–2 pél dány ban a jegy zô könyv vel együtt jó vá ha gyás ra hi va ta lom hoz ter -
jesszen föl.” Így szól az irat.

Köz ben le tár gyal tam az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal ka pos vá ri rep re zen -
tán sá val is a dol got, ne ki sincs ki fo gá sa el le ne, ha son ló kép pen a he lyi
ta nács nak sem.

Az egy ház köz ség gel már a kér dést szin tén át be szél tem, és úgy ha tá roz -
tunk, hogy ha le tet szik majd jön ni, ak kor meg csi nál juk a bér le ti szer -
zô dést, ami azt fog ja majd tar tal maz ni, amit ne kem meg tet szett ír ni. Ezt
az Egy ház me gyei Ha tó ság ott tar tot ta. Ezek csu pán for ma sá gok már. Te hát
ami kor igény be óhajt ja ven ni a ká pol nát, tes sék le jön ni és a töb bit itt
elin téz zük, és utó lag fel ter jesz tem utó la gos jó vá ha gyás ra.



1
 4. dok.

2
 5. dok.

3 Art pool–Bog lár, 
B/1/1967. 
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Pár sor ban szí ves ked jék ér te sí te ni, hogy ér dek li-e még az egész do log.
Azt is ké rem je lez ni, mi kor tet szik majd le jön ni.

Szí vé lye sen kö szön ti kész sé ges hí ve:

Ba la ton bog lár, 1967. ápr. 20.

Czö vek Je nô
ppi. tan. esp. plé bá nos

[Art pool–Bog lár, E/2/1967., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

3.

15/1968. szám. A ba la ton bog lá ri r. k. plé bá nia hi va tal tól.

Fô tisz te len dô Egy ház me gyei Ha tó ság!

Még a múlt év ben 17/1967. sz. alatt kér tem a Ftdô. Egy ház me gyei Ha tó sá -
got, len ne-e el vi aka dá lya, hogy a ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség kiad -
ja bér be a tönk re tett ré gi te me tô ká pol nát, mely je len leg sem mi re sem
hasz nál ha tó, ex se crált ál la pot ban van. Az óta a ká polna sír bolt ja be lett
fa laz va, a fel bon tott fun da men tum is. Az egy ház köz ség Ga lán tai György
fes tô mû vész nek akar ja kiad ni a ká pol nát bér be mû vé sze ti cé lok ra, aki en -
nek el le né ben gon dos ko dik a ká polna biz ton sá gá ról, megaka dá lyoz za a to -
váb bi ron gá lá so kat, és a bér le ti idô alatt tel je sen hely re hoz za bel sô leg
a ká pol nát: ki fes ti a fa la kat mû vé szi mó don, pó tol ja az aj tót, rá csot,
ab la ko kat stb.

A Ftdô. Egy ház me gyei Ha tó ság tól 1967. márc. 7-én l30-1/1967. szám alatt
azt a vá laszt kap tam, hogy a bér be adás nak el vi aka dá lya nincs, csak ké -
szít sen szer zô dést a bér be ven ni kí vá nó Ga lán tai Györggyel, és hoz zon ha -
tá ro za tot eb ben a tárgy ban.

Min dez meg tör tént 1968. febr. 25-én, és az er re vo nat ko zó jegy zô köny -
vet1 3 pld-ban és a szer zô dést2 is 3 pld-ban mel lé kel ve ke gyes jó vá ha -
gyás ra ezen nel fel ter jesz tem.

A bér be ve vô annyi ra ko mo lyan ve szi a dol got, hogy a nyá ron már a fonyódi
Ál la mi Biz to sí tó nál be biz to sí tot ta a ká pol nát ron gá lás stb. el len.3 Köz -
ben ösz tön dí jat ka pott és kül föl dön tar tóz ko dott, ezért hú zó dott az ügy.

Kér ve a szí ves jó vá ha gyást, hogy meg szûn jék az ál dat lan ál la pot a nya -
ra lá si idô ala tt, ma rad tam a Ftdô. Egy ház me gyei Ha tó ság nak mély tisz te -
let tel:

Ba la ton bog lár, 1968. évi már cius hó 5-én

Czö vek Je nô
ppi. tan. plé bá nos

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]



223

4. 

Má so lat.

Jegy zô könyv. Ké szült a ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség kép vi se lô-tes -
tü le té nek 1968. évi feb ruár hó 25-ik nap ján egy be hí vott ren des gyû lésérôl. 

Je len van nak: Czö vek Je nô plé bá nos, egy ház köz sé gi el nök, Ban ko vits
Gyula vi lá gi el nök, Ál mos Ist ván, Ber kes Pál, Bol la Gyu la, Gá los Ru dolf,
Hol per Lász ló, Hont Jó zsef, Ka rá cso nyi Ist ván, Ke rék Ist ván, Ko vács László,
Li get La jos, Musz ti Ist ván, Schmiedt Lász ló, Sza lay De zsô, Var ga Gyu la,
Va das fal vy Já nos, Vö rös Jó zsef kép vi se lô-tes tü le ti ta gok. 

El ma ra dá su kat ki men tet ték be teg sé gük mi att: Sö me nek Ist ván káp lán,
Bárány Jó zsef, Fo dor Fe renc, Gár dos Fe renc kép vi se lô-tes tü le ti ta gok.

A gyû lés tár gya: a ré gi te me tô ká pol na bér be adá sa.
El nök: imá val meg nyit ja a gyû lést, megál la pít ja, hogy a gyû lést az Egy -

ház köz sé gek Igaz ga tá si Sza bály za tá nak elôírá sa sze rint 8 nap pal elô bb
egy be hív ta, így a kép vi se lô-tes tü le ti ta gok a gyû lés meg tar tá sá ról és an -
nak tár gyi so ro za tá ról kel lô idô ben tu do mást sze rez het tek. Megál la pí tot -
ta to váb bá a kép vi se lô-tes tü let ha tá ro zat ké pes sé gét. A jegy zô könyv, il -
let ve a bér le ti szer zô dés hi te le sí té sé re, ill. an nak aláírá sá ra a képv.
tes tü le te ne vé ben fel ké ri Hol per Lász ló és Vö rös Jó zsef kép vi se lô-tes -
tü le ti ta go kat.

El nök elôad ja, hogy a ré gi te me tô ká pol ná ját az évek so rán is me ret len
egyé nek, gye re kek, hu li gá nok fel tör ték, ha tó sá gi kö ze gek igény be vé te le
után sem szûnt meg a van dál pusz tí tás, és ez sok bot rány for rá sa lett a
nyá ri ide gen for ga lom alatt. Van egy megol dás, mely en nek vé get vet. Fel -
ke res te ôt már a múlt év ben egy fiatal fes tô mû vész, Ga lán tai György bu -
da pes ti la kos, és felaján lot ta se gít sé gét a ká pol na meg vé dé sé re és teljes
bel sô rend be ho za ta lá ra. Sze ret né bér be ven ni a ká pol nát hosszabb idô re,
és az ala tt ô a ká pol na bel se jét fes té sze ti leg és más té ren is rend be hoz -
za, pó tol ja az ab la ko kat, aj tót, úgy hogy a ká pol na új ra vissza nyer he ti
ere de ti ren del te té sét. Mint hogy a mun ka és költ sé gei te te me sek, azt kéri,
hogy leg alább 15 év re kap has sa bér be az ex se crált és nem hasz nál ha tó ká -
pol nát, mely ben mû ter met ren dez be, a for gal mas idô ben ko ra ta vasz tól
ôszig itt tar tóz ko dik, és meg vé di min den to váb bi pusz tí tás tól. Az egy -
ház köz ség tôl nem kér sem mi anya gi tá mo ga tást. Hogy szán dé ka ko moly, bi -
zo nyít ja az a tény is, hogy da cá ra an nak, ho gy ed dig még a bér le ti szer -
zô dés nem ké szült el, mé gis be biz to sí tot ta a fo nyó di Ál la mi Biz to sí tó nál
az ál ta la ed dig is ideig le ne sen vas ráccsal le zárt ká pol nát, bár kül föl -
di ösz tön dí ja miatt ed dig nem hasz nál ta. Az id én nyá ron azon ban már sze -
ret né a terv be vett mun ká kat el kez de ni, és itt tar tóz kod ni a nyár folyamán.

El nök azt is tu do má sá ra ad ja a kép vi se lô-tes tü let tag jai nak, hogy 1967-
ben 17. szám alatt fel ter jesz tést tett az Egy ház me gyei Ha tó ság hoz, ahonnan
130-1/1967. szám al att márc. 7-én vá laszt is ka pott, hogy az egy ház ha tó -
ság nak el vi ki fo gá sa nincs a bér be adás el len, de ké szít sen az egy  ház köz -
ség Ga lán tai Györggyel bér le ti szer zô dést. Ezt a bér le ti szer zô dést is
je len gyû lé sen el ké szít jük. El nök fel te szi a kér dést a ta gok nak: mi a
vé le mé nyük a terv vel kap cso lat ban. Be ha tó meg be szé lés ut án, miu tán a tagok
is he lyes lik a ter vet, mert így a ká pol na sor sa a to vábbi ron gá lá sok tól
és meg becs te le ní té sek tôl ment ve lesz, név  sze rin ti sza va zást kér. A bér -
be adás mel lett sza vaz tak: Czö vek Je nô, Ban ko vits Gyu la, Ál mos Ist ván,
Ber kes Pál, Bol la Gyu la, Gá los Ru dolf, Hol per Lász ló, Hont Jó zsef, Ka rá -
cso nyi Ist ván, Ke rék Ist ván, Ko vács Lász ló, Li ge ti La jos, Musz ti Ist ván,
Schmiedt Lász ló, Sza lay De zsô, Var ga Gyu la, Va das fal vy Já nos, Vö rös József
kép vi se lô-tes tü le ti ta gok. El le ne nem sza va zott sen ki.
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El nök még köz li a ta gok kal, hogy idô köz ben ta lál ko zott Ga lán tai György -
gyel, aki be mu tat ta ne ki a ter ve zett dí szí té si kar to no kat, ame lyek na -
gyon szé pek lesz nek. Más tárgy nem volt, el nök a gyû lést imá val be zár ja.

K. m. f.

Ál mos Ist ván sk. egy ház köz sé gi jegy zô, Czö vek Je nô sk. egy ház köz sé gi el -
nök, Vö rös Jó zsef sk., Hol per Lász ló sk. egy ház köz sé gi kép vi se lô-tes tü -
le ti ta gok.

ph.

130-1/1968. Jó vá ha gyom. Veszp rém, 1968. már cius 13. 

Dr. Klem pa Sán dor apos to li kor mány zó

A má so lat hi te léül. Veszp rém, 1999. au gusz tus 11. Raj czi Pál ér se ki le -
vél tá ri igaz ga tó.

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., az ere de ti do ku men tum ról ké szült, gép pel írt, hi te le sí tett má -
sod pél dány, az ira tot hi te le sí tô Raj czi Pál sa ját ke zû aláírá sá val]

5.

Bér le ti szer zô dés

A ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség, an nak kép vi se lô-tes tü le te és ta ná -
csa, va la mint Ga lán tai György fes tô mû vész, bu da pes ti la kos (Bu da pest XII.
ker. Né met völ gyi út 24. szám, 3. em. 1.) a mai na pon az aláb bi bér le ti
szer  zô dést kö tik meg:

A ba la ton bog lá ri r. k. egy ház köz ség bér be ad ja, Ga lán tai György fes -
tô mû vész pe dig bér be ve szi ti zen öt évi idô re a ba la ton bog lá ri r. k. egy -
ház köz ség tu laj do nát ké pe zô (69. sz. tkvi. be tét, 1. sor szám 347. hrjsz. A.)
el ha nya golt, bel sô leg tel je sen tönk re tett és ex se crált ál la pot ban lé vô
ré gi te me tô ká pol nát mû vé sze ti cé lok ra. (A ká pol na va la mi kor a Kör men dy
csa lád te met ke zô he lye volt. A krip taré sz je len leg tel je sen be van fa -
laz va.) A ká pol na kül sô leg arány lag jó ál la pot ban van.

Az egy ház köz sé get bel sô leg sem mi fé le te her nem ter he li. A bér be ve vô
azon ban kö te les a bér le ti idô alatt a ká pol nát a to váb bi pusz tu lás tól,
il let ve pusz tí tás tól megóv ni, eze ket megaka dá lyoz ni. Vál lal ja to váb bá a
bel sô rend be ho za talt, és a kápo l na bel se jé nek mû vé szi szín vo na lú rend be -
ho za ta lát, ki kép zé sét, ki fes té sét, az ab la kok és aj tók pót lá sát.

Kö te le zi ma gát ar ra is, hogy a ká pol ná ban sem mi oly ant nem ren dez, ami
a hí vek meg bot rán ko zá sát vál ta ná ki.

Ter mé sze te sen ezen idô alatt a ká pol nát sza ba don hasz nál hat ja mû vé szi
cé lok ra, ott-tartózkod hat bár mi kor, kiál lí tást ren dez het, festômûterem -
nek hasz nál hat ja.

Az egy ház köz ség figye lem be ve szi a sok fá rad sá got je len tô mun kát, ezért
ad ja ho sszabb idô re bér be, és mi vel a szer zô dés csak a bér lôt ter he li,
csak a bér lô ál tal bont ha tó fel. Ezen eset ben azon ban az egy ház köz ség -
tôl sem mi fé le anya gi vissza té rí tést nem kér het.
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A bér le ti szer zô dés csak az Egy ház me gyei Ha tó ság jó vá ha gyá sa után vá -
lik jog erôs sé, ezért a szer zô dés mind há rom pél dá nya a Veszp rém Egy ház -
me gyei Ha tó ság hoz lesz fel ter jeszt ve.

Kelt. Ba la ton bog lá ron, 1968. évi feb ruár hó 25-én

Ga lán tai György Czö vek Je nô
fes tô mû vész, bér be ve vô ppi. tan. plé bá nos,
Bu da pest, XI I. ker . egy ház köz sé gi el nök
Né met völ gyi út 24. szám

Ban ko vits Gyu la
egy ház köz sé gi vi lá gi el nök

Vö rös Jó zsef, Hol per Lász ló
egy ház köz sé gi ta nács tag jai,

mint hi te le sí tôk
és az egy ház köz ség meg bí zott jai,

bér beadók

Az Egy ház me gyei Ha tó ság a szer zô dést 1968. márc. 13-án 130-1/1968. sz.
alatt jó vá hagy ta az zal a mó do sí tás sal, hogy a 15 év es bér le ti szer zô dés
le jár ta után a bér le tet bár me lyik fél fel bont hat ja.

Ba la ton bog lár, 1968. márc. 15.

130-1/1968. Jó vá ha gyom:

Czö vek Je nô
Veszp rém, 1968. már cius 13.

Dr. Klem pa Sán dor
ppi. tan. esp. plé bá nos,

apos to li kor mány zó

[Art pool–Bog lár, E/2/1968.; Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., 1 pél dány gé pelt má so lat, 1 pél -
dány gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírá sok kal; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs.
25. ô. e., 1973. jú nius 15-én ké szült hi te les má so lat, kéz írás sal a lap te te jén: T/108/2/71–73.]

6.

130-1/1968.
15/1968.

He gyi 4 db.

Na gyon tisz te len dô Püs pö ki Ta ná csos, Plé bá nos Úr!

F. év már cius 5-én kelt fel ter jesz té se kap csán a kép vi se lô-tes tü let nek
f. év feb ruár 25-én a ré gi te me tô ká pol na bér be adá sa tár gyá ban egy be hí -
vott rend kí vü li gyû lé sé rôl fel vett jegy zô köny vet a vo nat ko zó bér le ti
szer zô dés sel együtt 3–3 pél dány ban jó vá hagy tam, 1–1 pél dányt vissza tar -
tot tam a püs pö ki irat tár szá má ra.



1 Czö vek Je nô egy 1969-es
le ve lé ben em lí ti meg a ká -
pol na iránt ér dek lô dô
Pátza y né ne vét, aki bér be -
vé te li szán dé ka kap csán
a Kép zô mû vé sze ti Alap ra
hi vat ko zik (Art pool–Bog lár,
E/4/1969).
2 A ba la ton bog lá ri Te me tô -
dom bon ál ló al só, a Ga ál 
Ga ston csa lád tu laj do ná ban
lé vô ká pol ná ról van szó,
ame lyet ké sôbb, 1970-ben
Ga lán tai György is sze re tett
vol na ki bé rel ni 
(Art pool–Bog lár, 
E/2a, b, c/1970). 1973 után
Vö rös ká polna né ven vált
is mert té. 
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A bér le ti szer zô dést csak az zal a mó do sí tás sal ha gyom jó vá, hogy a 15
esz ten dôs bér le ti szer zô dés le jár ta után a bér le ti szer zô dést bár me lyik
fél fel bont hat ja. Ez a kö rül mény ugyan is a je len bér le ti szer zô dés ben nem
lát szik vi lá gos nak.

Buz gó imái ba aján lot tan va gyok Krisz tus ban test vé re:

K. S.
Dr. Klem pa Sán dor

apos to li kor mány zó

Na gyon tisz te len dô
Czö vek Je nô Úr nak,
ppi. ta ná csos, plé bá nos
Ba la ton bog lár

Veszp rém, 1968. már cius 13. 

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., gép pel írt tisztázat, saját ke zû szig nó val]

7.

Ked ves Fes tô mû vész Úr!

Öröm mel köz löm, hogy a Veszp ré mi Egy ház me gyei Ha tó ság a szer zô dést jó -
vá hagy ta, és a mai na pon kap tam kéz hez az ira to kat. A kí sé rô lei rat ban
az a meg jegy zés sze re pel, amit utó lag rá gé pel tem a mel lé kelt bér le ti
szer zô dés re. Ez tu laj don kép pen nem je lent sem mit, hisz ez a szer zô dés bôl
úg yis ki tû nik, de ezt pre ci zí roz ni kí ván ta a Ha tó ság.

Így most már nincs aka dá lya sem mi nek, és mi helyt az idô ked ve zô re for -
dul, és ked ve van le jön ni, bár mi kor ren del ke zé sé re áll a ká polna.

Örü lök, hogy így tör tént az eset. A na pok ban va la ki ha son ló szán dékkal
je lent ke zett,1 de tud tá ra ad tam, hogy mi már ezt Ön nel in téz tük el, és
pró bál jon a má sik ká pol ná val szer zô dést köt ni, an nak ma gán tu laj do no sa
van.2

Sok sze re tet tel kö szön töm és al kal mi lag vá rom.
A temp lom ban is sze ret nék egy-két do log ra néz ve ta ná csot kér ni.

Sok szor kö szön ti hí ve: 

Ba la ton bog lár, 1968. márc. 15.

Czö vek Je nô

[Art pool–Bog lár, E/4/1968., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]



1 Ga lán tai komp lex ter vet 
nyúj tott be a köz sé gi ta nács
ré szé re 1970 ôszén a ba la -
ton bog lá ri Te me tô domb
ren de zé sé vel, a ká pol na ta -
ta ro zá sá val, va la mint egy
jö ven dô be li mû vész te lep
kiala kí tá sá val kap cso lat ban
( 12. kép), (Art pool–Bog -
lár, T/1a, b; 2; 3; 5; 8/1970.).
2 Ba gó Ber ta lan kép zô mû -
vész-ta nár, eb ben az idô ben
a ba la ton bog lá ri ál ta lá nos
is ko la rajz szak kö ré nek
veze tô je volt.

3 Sa la mon Já nos a ba la ton -
bog lá ri köz sé gi ta nács elô -
adó ja volt 1971-ig.
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8.

Ked ves Ga lán tai et.

A víz, vil lany, par ko sí tás, va la mint a nô i- férfi il lem hely ter vét1 bi zony
na gyon vá rom. Vol tam sze mé lye sen a Fo nyó di Já rá si Ta nács KISZ bi zott sá -
gá nál. Amennyi ben a ter ve ket be tud juk mu tat ni, úgy kb. 40.000 Ft-ot tud -
nak a ki vi te le zés hez biz to sí ta ni. A tár sa dal mi mun ka szer ve zé sét be fe -
jez tem. Ez 100.000 Ft ér ték kö rül van. Ezek csak mun ka bé rek. Ba gó
Ber ta lan2 ba rá tunk pe dig az al só ká pol nát és kör nyé ké nek ren de zé sét szer -
ve zi. Ter mé sze tes, hogy en nek a fel sô vel is össz hang ba kell len ni. Ezért
kel le né nek a ter vek, és majd az Önök kö zös je len lé te. Azt hi szem, azt már
em lí tet tem, ho gy a Ta nács 80.000 Ft-ot kí ván bein vesz tál ni a mun kák ba.

Igen jó vol na, hogy ha a domb te tôt a ká pol nák kal vé det té tud nánk té -
tet ni. Hogy le het ne ezt fe lül rôl kez de mé nyez ni? Fé lek, mert a Me zô gazd.
Sza kis ko la (a ká pol nák alatt) min denáron ter jesz ked ni akar!

A te me tô jel le ge ta ná csi ha tá ro zat tal meg szün tet he tô. Ezt vég re fog -
juk haj ta ni!

A ká pol na bel sô vil lany sze re lé si váz la ta is kell. A sze re lô mun kák vég -
zé sé hez már pá ciens je lent ke zett.

Ha az idô en ge di, ugyanis ak kor ha ma ro san ta lál ko zunk, mert a mun kák
vég zé sé nél Önök kö zül va la ki nek je len kell len ni.

Mie lôb bi vi szont lá tás ra sze re tet tel üd vöz li:

Sa la mon Já nos3

[Art pool–Bog lár, T/6/1970., d. n. (1970 ôszén), kéz írá sos le vél]

9.

Ked ves Ga lán tai et.

Ér te sí tem, hogy a ba la ton bog lá ri ta nács VB 1971. évi fej lesz té si és költ -
ség ve té si ter vé ben a Te me tô domb ren de zé sé re 80–100.000 Ft-ot kí ván az
alant is mer te tett lé te sít mé nyek re bein vesz tál ni.

1. Víz el lá tás, víz ve ze ték épí té se
2. Vil lany há ló zat és vi lá gí tás
3. Ker té sze ti mun kák (ut ak és vi rá gok)
4. WC lé te sí té se

Vé le mé nyünk sze rint a fel so rolt lé te sít mé nyek [kiala kí tá sa] kul túr- és
ide gen for ga lom, va la mint kö ze gész ség ügyi szem pont ból ha laszt ha tat lan.
Igen sze ret nénk, ha a fen ti lé te sít mé nyek rôl a megál la po dá sunk ban is elô -
írt ter ve ket mie lôbb meg kap hat nánk. Ezen ter vek el ké szí té sé hez szük sé -
ges hely szí ni szem lét, ami nt az idô já rás en ge di, ké rem ve lünk, a ter ve -
zô vel és ter mé sze te sen Ön nel mie lôbb meg tar ta ni szí ves ked jék.

Ér ke zé sü ket elô re kö zöl jék. La ká som nál ta lál ko zunk. Az al ko tó ház épí -
té se 1972–73 év re ma rad!
Ter veink si ke res megol dá sá nak re mé nyé ben szí vé lye sen bú csú zom

Sa la mon Já nos

[Art pool–Bog lár, T/7/1970., d. n. (1970 ôsze), kéz írá sos le vél]



1 A ká pol na szak rá lis funk-
ciói már jó val a szer zô dés
elôtt meg szûn tek. 
2
 5. dok.

3 Czö vek Je nô ha lá la után 
Szôl lô si Fe renc lett Ba la ton -
bog lár plé bá no sa.

4 A krip tát a bér le ti szer zô-
dést megelô zôen és ké sôbb
is több íz ben fel tör ték, 
a ben ne ôr zött cson to kat
szét szór ták a kör nyé ken.
Ga lán tai az ál dat lan ál la po -
tok meg szün te té sé re kér te
a csa lád se gít sé gét 
( 67. dok. is), köz ben a
rend ôr ség is nyo mo zott az
ügy ben. 1973-ban már 
a betö ré se ket is Ga lán tai
szám lá já ra ír ták, és az
ellene indí tott el já rás ban 
is fel  hasz nál ták 
( 104., 129. dok.).

228

10.

Veszp rém Egy ház me gyei Ha tó ság

Veszp rém
aján lott

Ba la ton bog lár köz ség ben né hai nagy atyám Kör men dy Ig nác La jos ká pol nát
és alat ta csa lá di sír bol tot épít te tett, és 500 négy szög öl te rü le tet a
csa lád ré szé re ke gye le ti cé lok ra fenn tar tott.

Köz vet ve tu do má sunk ra ju tott, hogy a kápo l na temp lo mi ren del te té sét
meg szün tet te az egy ház köz ség,1 és azt Ga lán tai György fes tô mû vész nek en -
ged te át 15 évi hasz ná lat ra. ([130-1] 1968. sz. egy ház me gyei jó vá ha gyás).2

Emi att meg je len tem a plé bá nián, hogy in for má ciót sze rez zek, il le tô leg
nagy atyám és az egy ház köz ség kö zött an nak ide jén tör tént megál la po dás
okira tát meg te kint sem. Plé bá nos-vál to zás ra va ló hi vat ko zás sal utam ered -
mény te len ma radt.3 Az óta írás ban két íz ben kér tem a Plé bá nia Hi va tal tól
be te kin té si en ge délyt, de ér dem be ni vá laszt nem kap tam.

Most Ga lán tai György fes tô mû vész fel szó lí tott, hogy a ká polna alat ti
sír bolt ból nagy szü leim és csa lá dom más tag jai nak ma rad vá nyait ex hu mál -
jam,4 te hát konk ré tan fel me rült a kér dés, hogy a kápol na és az azt öve -
zô 500 négy szög öl hasz ná lat ba en ge dé se mi lyen fel té te lek ki kö té sé vel tör -
tént.

Miu tán a Plé bá nia Hi va tal több szö ri kí sér le tem re, hogy az ok má nyo kat
meg néz zem, nem rea gált, ké rem a Fô ha tó sá got, hogy uta sít sa a ba la ton bog -
lá ri plé bá niát, hogy ré szem re az ok má nyok meg te kin té sét 30 na pon be lül
le he tô vé te gye, és az idô pont ról ér te sít sen.

Re mél ve, hogy ez zel az ügy tisz tá zá sa úgy az egy ház köz ség, mint a csa -
lád ré szé rôl meg nyug ta tó mó don elin té zô dik, ma ra dok tisz te let tel: 
Bp. 1971. máj. 20.

Kör men dy La jos
Bp. IV. Új pest, Deák u. 24.

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

11.

130-1/1968.
dr. Mi hályfi

Kör men dy La jos úr nak
Bu da pest, IV.
Új pest, De ák u. 24. sz.

F. évi má jus hó 20-án kelt le ve lé re vá la szol va ér te sí tem, hogy a ba la -
ton bog lá ri te me tô ben lé vô csa lá di sír bolt já nak ügyé ben a vizs gá la tot
megin dí tot tam. An nak be fe je zé séig és hi va ta los ér te sí tô le ve lé nek vé te -
léig, szí ves tü rel mét kér ve va gyok tisz te let tel:
Veszp rém, 1971. jú nius 4.

K. S. 
[Dr. Klem pa Sán dor]
apos to li kor mány zó

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., gép pel írt tisztázat, saját ke zû szig nó val]



1 Az 1968-as szer zô dés 
va lójá ban nem mond ja ki,
hogy a krip ta nem tar to zik
a bér le mény hez, csu pán azt
jel zi, hogy be van fa laz va. 

229

12.

130-1/1968.
dr. Mi hályfi
2 db.

Na gyon tisz te len dô C. Es pe res, Plé bá nos Úr!

Csa tol tan kül döm Kör men dy La jos pa nasz le ve lé nek má so la tát, és ké rem, hogy
a fel me rült ügy ben vizs gá la tát el vé gez ni szí ves ked jék.

Tisz tá zan dó kér dé sek kö zül a fon to sab bak: a bér le ti szer zô dés ben a ba -
la ton bog lá ri róm. kat. egy ház köz ség tu laj do nát ké pe zô 69. szá mú te lek köny -
vi be tét, 1. sor szám 347. hrjsz. A. te lek köny vi be tét a te me tô re vo nat ko -
zik-e, be le szá mít va a Kör men dy csa lád és a sír ká pol na te rü le tét és épü le tét
is, vagy pe dig ezek az in gat la nok kü lön be tét la pon sze re pel nek-e? Ezt a kér -
dést leg meg nyug ta tób ban a te lek köny vi ha tó ság nál le het ne elin téz ni.

Na gyon tisz te len dô sé ged nek meg kül döm az 1968. feb ruár 25-én az egy ház -
köz ség és a ká pol nát bér be  ve vô Ga lán tai György kö zött kö tött bér le ti
szer zô dés hi va ta lom ban ôr zött pél dá nyát. (Az ügy be fe je zé se után ezt ok -
vet le nül ké rem vissza kül de ni.) Meg jegy zem, hogy eb ben a szer zô dés ben nincs
szó ar ról, hogy a bér lô jo got szer zett ar ra, hogy a ká pol na le fa la zott
sír boltré szét meg vál toz tas sa.1 Ka pott-e és ki tôl a bér lô a szer zô dés túl -
lé pé sé re fel ha tal ma zást az ott el te me tet tek ex hu má lá sá ra? Mi lyen ha tást
vál ta na ez ki a ba la ton bog lá ri hí vek ben?

Ké rem Na gyon tisz te len dô sé ge det, hogy eb ben a na gyon bo nyo dal mas sá vál -
ha tó ügy ben az ed dig ta pasz talt lel ki pász to ri ta pin ta tá val és böl cses -
sé gé vel pró bál ja az ügy min den ki szá má ra ked ve zô megol dá sát meg ta lál ni.
In téz ke dé sei rôl je len té sét vár va ma ga mat buz gó imái ba ajánl va va gyok
Krisz tus ban test vé re:

Dr. Klem pa Sán dor
apos to li kor mány zó

Na gyon tisz te len dô Szôllôsi Fe renc Úr nak,
c. es pe res, plé bá nos
B a l a t o n b o g l á r

Veszp rém, 1971. jú nius 4.

[Érseki Levéltár, Veszp rém, Ac ta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

13.

SO MOGY ME GYEI TA NÁCS VB Tárgy: Ba la ton bog lá ri
MÛ VE LÔ DÉS ÜGYI OSZ TÁLY „ká pol na tár la tok” ügye
BA LA TO NI FÔ ELÔADÓ JA
Sió fok, Sza bad ság tér 16. 
Szám: 57/1971.

Köz sé gi Ta nács VB El nö ké nek
Ba la ton bog lár

A múlt év nya rán utó lag, most pe dig Ga lán tai György bu da pes ti la kos tól
mai na pon ka pott pri vát kül de mény ben ta lál ha tó pros pek tus ból (mely nek



1 A ká pol na tár la tok 
1971-es prog ram já nak szó -
ró lap ja ( 105–106. kép). 

2
 35., 36. dok.
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egy pél dá nyát mel lé ke lem)1 ér te sül tem, hogy Ba la ton bog lá ron idén is jú -
nius 1-tôl szep tem ber 7-ig szá mos al ko tó mû vei bôl ál lan dó jel le gû kiál -
lí tá so kat és va sár na pon ként mû so ro kat szán dé koz nak tar ta ni. 

Ké rem El nök Elv tár sat, hogy pos ta for dul tá val hi va ta lom nak az aláb bia -
kat szí ves ked jék je len te ni: 

1./ Mely szerv (sze mély) a ren de zô je ezek nek a tár la tok nak és mû so -
rok nak? 

2./ Ki nek az en ge dé lyé vel ke rül nek meg tar tás ra a mel lé kelt pros pek -
tu son sze rep lô ren dez vé nyek? 
A ki a dott en ge délyt ké rem ere de ti ben meg kül de ni egyide jû leg hi -
va ta lom nak be te kin tés re. 

3./ A ter ve zett mû so rok hoz en ge délyt ki (mely szerv) adott, mi a mû -
so rok tar tal mi ré sze, kik a sze rep lôi. Az en ge délyt ké rem ugyan -
csak ere de ti pél dány ban egyide jû leg meg kül de ni.

Te kin tet tel ar ra, hogy a [So mogy] Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá gá nak sincs
hi va ta lo san tu do má sa ezek rôl a tár la tok ról, ame lyek nek meg tar tá sá hoz hoz -
zá já ru lást sem adott, osz tá lyom sem adott hoz zá já ru lást a mû so rok hoz,
ezért tá jé koz ta tás cél já ból je len le ve le met má so lat ban meg kül döm a [So -
mogy] Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá gá nak.2

Sió fok, 1971. jú nius 14. 

dr. Hock Já nos

AJÁN LOTT!

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírással]

14.

Köz sé gi Ta nács el nö ké tôl Tárgy: Ba la ton bog lá ri 
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. Ká pol na tár lat ügye
Te le fon: 17. Hiv. szám: 57/1971.
1842/1971. szám

So mogy Me gyei Ta nács VB
Mû ve lô dés ügyi Osz tály Ba la to ni Fô elôadó ja
Sió fok
Sza bad ság tér 16.

Fen ti tárgy ra és szám ra va ló hi vat ko zás sal je len tem, ho gy a ba la ton bog -
lá ri ká pol na tár lat mû kö dé sé vel kap cso la to san több íz ben ke res tem Ga lán -
tai György fô szer ve zôt az en ge dély be mu ta tá sá ra vo nat ko zóan, azon ban min -
den kí sér le tem ered mény te len ma radt, mi vel ne ve zett sze mély csak na gyon
rit kán, rö vid idô re je le nik meg köz sé günk ben.

Tu do má som sze rint a mû so rok nak fô szer ve zô je Ga lán tai György. Vi szont
az en ge dély rôl, mint elôbb em lí tet tem, nincs tu do má sunk. A ter ve zett mû -
so rok hoz a köz sé gi ta nács nál, il let ve an nak szak igaz ga tá si szer vé nél en -
ge délyt nem kér tek. 

A ká pol nát a Ró mai Ka to li kus Egy ház tól kap ták meg hasz ná lat ra, amely -
ben az el múlt év ben több tár la tot, kü lön bö zô mû so ros es te ket ren dez tek.



1 A ká pol na egy sze mé lyi 
bér lô je Ga lán tai György
volt. A ká pol na tár la tok
meg  hí vóin és pros pek tu sain
al ko tócso port né ven sze -
rep lô mû vé szek az 1970-es
év nya rá nak tel jes, 
1971-ben a prog ra mok egy
ré szé nek szer ve zé sé ben
vet tek részt. 
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A köz sé gi ta nács ré szé rôl mi szí ve sen vet tük, mi vel ezál tal a Te me tô -
domb, il let ve a ká pol nák kör nyé ke lé nye ge sen ren de zet tebb, kul tu rál tabb
kö rül mé nyek kö zé ke rült. Szin te tel je sen meg szûnt a ko ráb bi nem kí vá na -
tos sze mé lyek tá bo ro zá sa az em lí tett te rü le ten.

A je len tés ké sé sé re vo nat ko zóan el né zést ké rek, mi vel konk rét, po zi -
tív je len tést sze ret tem vol na ad ni, és en nek ér de ké ben több al ka lom mal
meg kí sé rel tem Ga lán tai György fel ke re sé sét.

Ba la ton bog lár, 1971. jú nius 25.

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal]

15.

SO MOGY ME GYE TA NÁ CSA Tárgy: Ká pol na tár lat 
VÉG RE HAJ TÓ BI ZOTT SÁ GÁ NAK ki vizs gá lá sa
MÛ VE LÔ DÉS ÜGYI OSZ TÁ LYA
KA POS VÁR
Ügy in té zô: Kluj ber Lász ló
Szám: 10631/1971.

Köz sé gi Ta nács El nö ké nek
Ba la ton bog lár

Ked ves El nök Elv társ!

Ké rem, hogy a köz ség te rü le tén lé vô ká pol na tár lat és mû sor lek to rá tu si,
il let ve mû ve lô dés ügyi mi nisz té riu mi en ge dé lye zé sét szí ves ked jen meg vizs -
gál ni, s azok hiá nyá ban in téz ke dést ten ni a kiál lí tás azon na li be zá rá -
sá ra.

A ká pol nát bér lô al ko tócso port1 a vo nat ko zó ren de le tek be tar tá sá val
mu tat hat ja be al ko tá sait nyil vá nos tár la ton a kö zön ség nek.

Ké rem mie lôb bi in téz ke dé sét és az ar ról szó ló tá jé koz ta tó ját.

Ka pos vár, 1971. jú lius 10.

Elv tár si üd vöz let tel:

Hor váth La jos
osz tály ve ze tô

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]



1
 17. dok.
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16.

Köz sé gi Ta nács El nö ké tôl Tárgy: A ba la ton bog lá ri 
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. ká pol na tár lat 
Te le fon: 17. be szün te té se
1842-2/1971. szám Hiv.  szám: 10631/1971. szám

So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya
Ka pos vár

Fen ti szám ra hi vat ko zás sal a ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat be szün te té sé -
re vo nat ko zó fel szó lí tást1 mel lé kel ten fel ter jesz tem.

Ba la ton bog lár, 1971. jú lius 12.

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

1842-2/1971. szám
Exp: 1971. jú lius 12.
Irat tár

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

17.

Köz sé gi Ta nács El nö ké tôl
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. 
Te le fon: 17.

1842-2/1971. szám

Ga lán tai György

Ba la ton bog lár
Mû vész te lep

A So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dé si Osz tá lya 10631/1971. szá mú ren del -
ke zé se alap ján megál la pí tot tam, hogy a ká pol na tár lat mû kö dé sé hez szük -
sé ges lek to rá tu si, il let ve Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té riu mi en ge déllyel nem
ren del kez nek.

A szük sé ges en ge dé lyek meg szer zé séig a tár lat mû kö dé sé nek meg szün te -
té sét el ren de lem a fen ti ren del ke zés alap ján.

A vo nat ko zó en ge dé lyek meg szer zé séig min den ne mû pro pa gan da anyag fel -
hasz ná lá sa a tár lat mû kö dé sé vel kap cso la to san ti los.

Ba la ton bog lár, 1971. jú lius 12.

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; Art pool–Bog lár,
T/1/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]
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18.

So mogy Me gyei Ta nács VB Tárgy: Ga lán tai György 
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya fes tô mû vész ba la ton-

bog lá ri Ká pol na-mû ter me

Hor váth La jos Elv társ
Ka pos vár

1971. jú lius 12-én 1842-2/1971. szám alatt le ve let kap tam a Ba la ton bog -
lá ri Köz sé gi Ta nács VB el nö ké tôl.

A le vél tar tal ma sze rint a Ká pol na tár lat to váb bi mû kö dé sét a Kép zô-
és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus, il let ve a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium en ge -
dé lyé tôl te szi füg gô vé, és ad dig mû kö dé sét be tilt ja.

Megíté lé sem sze rint az el til tás nem in do kolt:
– A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus en ge dé lyét a 23/1963. korm. sz.

ren de let 2. sza kasz /1/ bek. G. pont ja elôírá sai sze rint a kö zü le tek
ál tal szer ve zett kiál lí tá sok ra kell meg kér ni. 

– A Ká pol na tár lat jel le ge nem kiál lí tás, ha nem a múlt év hez ha son lóan
ön kén tes mun ka be mu ta tó.

– A mun ka be mu ta tót nem kö zü let, vagy kö zü let ál tal ke zelt lé te sít mény
te rü le tén tart juk, ha nem az ál ta lam bé relt ká polna he lyi sé gé ben, be -
lé pô jegy vagy bár mi fé le el len szol gál ta tás nél kül. (A bér le ti vi szony
kö zöt tem és a tu laj do no si jo gok kal fel ru há zott ba la ton bog lá ri r. ka -
to li kus egy ház köz ség kö zött jött lét re, 1968. feb ruár 25-én.)

Ké rem Önö ket, hogy a fen ti in do kok mér le ge lé se után a til tó ha tá ro za tot
vissza von ni szí ves ked je nek, miu tán nyil ván va ló, hogy a ki fo gá solt te vé -
keny ség jel le gé nél fog va nem tar to zik a ren de le tek ál tal sza bá lyo zott
kiál lí tá si te vé keny ség fo gal ma alá.

Tu do má som sze rint sem mi lyen ér vé nyes jog sza bály, ren de let, vagy uta sí -
tás nem tilt ja a sa ját te rü le ten mun ka be mu ta tó meg tar tá sát. Ké rem, hogy
amennyi ben megíté lés sze rint ilyen ér vé nyes jog sza bály lé te zik, szí ves -
ked je nek a ki adás he lye, idô pont ja és a ha tó ság meg ne ve zé se mel lett ér -
te sí te ni a ren de let szá má ról és ha tály ba lé pé sé nek idô pont já ról.

A fen tiek alap ján szá mom ra és a mun ka be mu ta tón részt  ve vô töb bi mun -
ka tár sam szá má ra nyil ván va ló az, hogy te vé keny sé günk sem mi lyen szem pont -
ból nem tör vény te len, és miu tán „amit a tör vény nem tilt, azt le het gya -
ko rol ni”, a mun ka be mu ta tót foly tat ni kí ván juk.

Tu do má sul vesszük a Ba la ton bog lá ri [Köz sé gi Ta nács] VB el nö ké nek azt
a kí ván sá gát, hogy kül sô pro pa gan da anya got nem ve szünk igény be, azon ban
kér jük, hogy ez alól is men te sí te ni szí ves ked je nek.

Meg gyô zô dé sünk, hogy te vé keny sé günk kul túr missziót tel je sít és kul tu -
rá lis éle tünk alap ve tô ér de kei vel azo nos, így nem lát juk ér tel mét, hogy
a tá jé ko zó dás ra vá gyó em be re ket ilyen le he tô ség elôl el zár juk.

Kér jük fen tiek re szí ves vá la szu kat.

Ba la ton bog lár, 1971. jú lius 12.

Ga lán tai György fes tô mû vész
Ba la ton bog lár, Ká pol na-mû te rem, Te me tô domb

Bu da pest, II. Fran kel Leó út 63/b.
III/16. Tel: l62-659

[Art pool–Bog lár, T/2/1971., gép pel írt má sod pél dány]



1
 141. kép.

2 H. B. [Ho rá nyi Bar na]: 
Tör vény te len úton né hány
avant gar de. Bé relt ká pol ná -
ban – Il le gá lis kiál lí tá sok,
mû so rok (So mo gyi 
Nép lap, 1971. jú lius 8. 
 23. kép). A cik k kap csán
Ga lán tai hason ló hely reiga -
zí tás sal for dult a megyei
hír lap szer kesz tô sé gé hez
(Art pool–Bog  lár, K/4/1971.;
SML XXVII. 518. f. MSZMP 
S. M. Bi zott sá gá nak ira tai,
1973, PMO-iratok, 2. cs. 
25. ô. e.
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19.

Ma gyar Hír lap Szer kesz tô sé ge
Bu da pest VI I.
Le nin krt. 9–11.

Tisz telt Szer kesz tô ség!

l971. jú lius 18-i, va sár na pi szá muk 10. ol da lán je lent meg Esz ter go mi
Lász ló cik ke „Prob lé mák, le he tô sé gek – Ke serédes ba ran go lás a Ba la ton -
nál” cím mel. En nek „Dög lött ve réb pil lan gók kal” cí mû ré sze1 ír a ba la -
ton bog lá ri ká pol na tár lat ról, és töb bek kö zött idé zi a So mo gyi Nép la pot:
„…va jon fel ke rül-e ezek mel lé a So mo gyi Nép lap mi na pi cik ke,2 amely bôl
egye bek kö zött az de rül ki, hogy il le gá lis kiál lí tás ról van szó.”

Te kin tet tel ar ra, hogy a ha tá lyos ren del ke zé sek (23/1963. korm. sz. ren -
de let) csu pán a kö zü le tek ál tal ren de zett kiál lí tá sok ra néz ve ír ja elô
a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus ál ta li elô ze tes el bí rá lást, és miután
a szó ban for gó kiál lí tást Ga lán tai Gy örgy fes tô mû vész mint ma gán  sze mély
ren dez te, aki nek ele ve nem vo lt szük sé ges en ge délyt be sze rez nie, ré szünk -
rôl sem mi fé le tör vény sér tés nem fo rog fenn. A So mo gyi Nép lap cik ke és az
Önök ezt idé zô ki té te le te hát egy aránt nem fe lel nek meg a va ló ság nak, és
mi vel be csü le tünk csor bí tá sá ra is al kal ma sak, úgy Ga lán tai György mint
kiál lí tó tár saim és a ma gam ne vé ben ké rem je len hely reiga zí tás nak a leg -
kö ze leb bi va sár na pi szám ban tör té nô köz zé té te lét.

Tisz te let tel

Bu da pest, 1971. jú lius 20.

Or vos And rás
fes tô mû vész

[Art pool–Bog lár, K/3/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

20.

So mogy Me gyei Ta nács VB Fo nyó di Já rá si Hi va ta la
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya, Fo nyód, Ady E. u. 1. Tel.: 16.
szám: 9265/1971.

Ga lán tai György
fes tô mû vész

Ba la ton bog lár
Ká pol na-mû te rem

A Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács El nö ké nek 1971. jú lius 12-én ki a dott
1842-2/1971. sz. ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel leb be zé sét – mely ben a
Ká pol na-mû te rem nyil vá nos ren dez vé nyei nek be til tá sa aló li fel men té sét
ké ri – e l u t a s í t o m.

A ha tá ro zat el len fel leb be zés nek he lye nincs.



1 Ga lán tai rek lám-ak ció ja, 
amely nek so rán a lá to ga tók
a tri kó juk ra vagy az in gükre
Ká pol na Tár lat felira tot
nyom tathattak 
( 26–27. kép).

1
 19. dok.
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In dok lás

A ren del ke zô rész ben fog lal tak sze rint ha tá roz tam a 30-4/1971. (TK. 16.)
MT. TH. sz. uta sí tás ha to dik fe je zet A/4. pont ja alap ján, me rt az el -
lenôr zés megál la pí tot ta, hogy jog sza bály-el le ne sen

a./ en ge dély nél kül nyil vá nos kép zô mû vé sze ti kiál lí tá so kat ren dez tek,
és olyan anyag ból, amit a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus a
23/1963. korm. sz. ren de let 2. §. (1) bek. g. pont já ban biz to sí tott
jog kö ré ben elô ze te sen még nem bí rált el,

b./ egy-egy kiál lí tás al kal má val hi va tá sos elôadó mû vé szek fel lé pé sé -
vel mû so ros elôadá so kat tar tot tak.

Te vé keny sé gük meg ha lad ja a mun ka be mu ta tó jel le get, amit a „Ká pol na tár -
lat” meg ne ve zés, va la mint az is bi zo nyít, hogy ezek meg te kin té sé re nyom -
ta tott meg hí vó val és sa já tos egyé ni pro pa gan dá val1 kö zön sé get is to bo -
roz tak.

Sú lyos bít ja e hely ze tet, hogy az 1955. évi 13. sz. tvr. 1. §. (2) bek.,
va la mint az 1/1958. (I. 31.) MM. sz. ren de let 1. §. (1) bek- ben fog lal tak
el le né re a kiál lí tá sok al kal má val, mint ma gán sze mé lyek (ma gán szek tor hoz
tar to zó tár su lás) hi va tá sos elôadó mû vé szek köz re mû kö dé sé vel nyil vá nos mû -
so ros elô a dást is szer vez tek.

Mi vel te vé keny sé gük több vo nat ko zás ban is jog sza bály-el le nes, ezért a
kiál lí tá sok ren de zé sét és a mû so rok szer ve zé sét, be mu ta tá sát be kel lett
til ta ni.

Er rôl ér te sí tést kap:

1. Ga lán tai György, Ba la ton bog lár, Ká pol na-mû te rem
2. So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya, Ka pos vár
3. [S]MT VB Mûv. Oszt. ba la to ni fô elôadó ja, Sió fok
4. Köz sé gi Ta nács VB El nö ke, Ba la ton bog lár

Fo nyód, 1971. jú lius 23-án

Né meth Er nô
osz tály ve ze tô

[Art pool–Bog lár, T/6/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai,
1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.]

21.

MA GYAR HÍR LAP
Szer kesz tô sé ge
Bu da pest VII, Le nin kör út 9–11.
Tel.: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350

Or vos And rás fes tô mû vész
Bu da pest VI I I.
Ta vasz me zô u. 20.

Jú lius 20-án kelt le ve le1 alap ján szak vé le ményt kér tünk a Mû ve lô dés ügyi
Mi nisz té rium és a Ma gyar Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus il le té kes
mun ka tár sai tól. Tá jé koz ta tá suk sze rint a vo nat ko zó ren del ke zé sek ér tel -
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mé ben a nyil vá nos jel le gû pro pa gan dá val kí sért kiál lí tá sok – így a ba -
la ton bog lá ri Ká pol na-tár la tok is – aláes nek az elô ze tes zsû ri zés, il let -
ve en ge dé lyez te tés kö te le zett sé gé nek.

Ép pen ezért hely reiga zí tást nem kí vá nunk kö zöl ni.

Bu da pest, 1971. jú lius 26.

Üd vöz let tel:

Papp An tal
a kul tu rá lis ro vat ve ze tô je

[Art pool–Bog lár, K/6/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

22. 

Má so lat

Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus Je lük: 454/71.
Bu da pest I. Úri u. 54–56. Je lünk: 4874/71.
Te le fon: 360-783, 360-329, 160-639 Bu da pest, 1971. jú lius 29.
Ügy in té zô ná lunk: Dr. Bat ta/Rné

So mogy Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá ga
Ka pos vár
Rippl-Ró nai tér

A ba la ton bog lá ri „Ká pol na-tár lat” ügyé ben 454/1971. szám alatt a Lek to -
rá tus hoz in té zett átira ta alap ján nyil ván tar tá sain kat át vizs gál tuk, és
megál la pí tot tuk, hogy ezek nek a kiál lí tá sok nak a meg ren de zé sé hez a Lek -
to rá tus tól en ge délyt sen ki nem kért. En nek kö vet kez té ben a kiál lí tá sok
ren de zé sé re a 23/1963/IX. 21./ korm. szá mú ren de let és az 1041/1955/IV.
10./ szá mú mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat II. ré szé nek ren del ke zé sei vel el -
len té te sen ke rül sor. Kü lön vizs gá lat tár gyát kel le ne ké pez nie, hogy nem
tör té nik-e az 1963. évi 25. tvr-tel mó do sí tott 1955. évi 12. tvr. ren del -
ke zé sei be üt kö zô en ge dély nél kü li for ga lom ba ho za tal is.

A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus nak nincs ar ra ha tás kö re, hogy az
en ge dély nél kül ren de zett kiál lí tá sok nyit va tar tá sát megaka dá lyoz za,
ez ért eb ben az ügy ben in téz ke dést ten ni nem áll mó dunk ban. Ily en in téz -
ke dés meg té te lé re a köz sé gi ta nács, vagy fe let tes szer ve il le té kes.

Bar tha Éva sk.
igaz ga tó he lyet tes

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt má sod pél dány]



1
 21. dok.

2
 25. dok.

3 Az új ság író – ál lí tá sa 
sze rint – la kos sá gi be je len -
tés nyo mán ír ta meg ok -
nyo mo zó cik két, és nem
volt tu do má sa „fel sôbb uta -
sí tás ról”. En nek el lent mond
a me gyei ta nács osz tály ve -
ze tô jé nek a Mû ve lô dés ügyi
Mi nisz té rium hoz írott le ve -
le, mely sze rint ja vas la tuk ra
„…a So mo gyi Nép lap ítél te
el a Ga lán ta i- cso port te vé -
keny sé gét és ma ga tar tá sát,
il let ve a mû hely be mu ta tók
alap ján ta pasz tal ta kat”
(Inter jú Ho rá nyi Bar ná val,
 208. o. és  141. dok.).

237

23.

Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt
Köz pon ti Bi zott sá ga

Mol nár Fe renc et.
Bu da pest, V.
Szé che nyi rak part 19. sz.

Ez év jú liu sá ban in szi nuá ló cik kek je len tek meg a Ba la ton bog lá ri Ká -
polna tár lat be mu ta tói ról a saj tó ban (a So mo gyi Nép lap jú lius 8-i szá má -
ban „Tör vény te len út on né hány avant gar de” cím mel H. B. aláírás sal, és a
Ma gyar Hír lap jú lius 18-i szá má ban „Ke serédes ba ran go lás a Ba la ton nál”
cím mel Esz ter go mi Lász ló tol lá ból). Te kin tet tel ar ra, hogy a szó ban for -
gó cik kek a va ló ság nak meg nem fe le lôt kö zöl nek, be csü let sér tô ál lí tá -
so kat tar talmaz nak, le vél ben for dul tunk az il le té kes szer kesz tô sé gek hez,
és hely reigazítást kér tünk. A Ma gyar Hír lap kul tu rá lis ro vat ve ze tô je,
Papp An tal meg ta gad ta a hely reiga zí tást.1 A So mo gyi Nép lap tól még nem
kap tunk írás be li vá laszt.2

Fél re ve ze tôen, rossz hi sze mûen in for mál ja a kö zön sé get a So mo gyi Nép -
lap cikk író ja. Szó no ki kér dé se a kö vet ke zô kép pen hang zik: „Az új ma gyar
avant gar de egy kü lön cso port ja mi ért »me ne kül« egy el ha gya tott szen tély -
be, mely hol tat ôr zött a krip tá ban, és ahol a hu li ga niz mus is ta nyát ta -
lált, fô leg nya ran ta?” A Nép lap H. B. szig nó val jel zett cikk író ja vagy
új ság író hoz mél tat lan mó don fe lü le te sen in for má ló dott, vagy szán dé ko san
tor zít.3 A kör nyé ken ugyan is bár ki fel vi lá go sít hat ta vol na ôt ar ról, hogy
a Ká pol na Tár lat be mu ta tó mû vé szeit nem le het ilyen mó don egy mon dat ban
em le get ni a hu li gá nok kal. A va ló ság ugy an is az, hogy a ká pol ná ban és a
krip tá ban évek hosszú so rán át hu li gá nok ga ráz dál kod tak, föl tör ték a sí -
ro kat, a csont vá za kat az ab la kok ba ál lí tot ták, or giá kat ren dez tek, a
cson tok egy ré szét pe dig szét szór ták Ba la ton bog lár ut cáin, ki ra kat- és
ab lak szé lek re, ke rí té sek re rak ták. A kör nyék la kóit ret te gés ben tar tot -
ták, és a kis lét szá mú he lyi rend ôr ség nek is ren ge teg gon dot és ne héz sé -
get okoz tak. Hogy le het az, hogy nincs tu do má sa ar ról a Nép lap cikk író -
já nak, ami rôl min den ba la ton bog lá ri la kos tud: a hu li gá nok ga ráz dál ko dá sa
azóta szûnt meg a ká pol ná ban, amió ta a ká pol na bér lô je, Ga lán tai György
fes tô mû vész és az al ko tó kö zös ség tag jai el tün tet ték az or giák nyo mait,
ta ta roz ták az épü le tet, zá rak kal lát ták el, al kot ni kezd tek itt, mun ka -
be mu ta tó kat ren dez tek. De ha már az il le tô cikk író az új ság írói eti ká -
nak el lent mon dóan fe lü le te sen in for má ló dott, leg alább sa ját lap já nak egy
év vel aze lôt ti cik két il lett vol na elol vas nia: „Bog lá ron, a fes tôi szép -
sé gû domb te tôn áll egy ká pol na, am ely kör nyé ké vel együtt az utób bi évek -
ben szin te hír hedt té vált, és úgy hív ták: hu li gán ta nya. Ez a jobb sorsra
ér de mes kör nyék és a szép kis ká pol na most egy fiatal mû vész el ha tá ro -
zá sa és ke ze nyo mán ne mes és figye lem re mél tó célt szol gál, a mû vé szet
ott ho na le tt. Fa lán kéz írá sos táb la: »Ká pol na Tár lat«. S a bel sô hó fe -
hér re me szelt fa la kon, a meg hitt, szûrt vi lá gí tás ban fest mé nyek, grafikák,
nagy mé re tû fo tók gyö nyör köd tet nek.” (Já vo ri Bé la: Ká pol na Tár lat. So mo -
gyi Nép lap, 1970. au gusz tus 13.)

A So mo gyi Nép lap és a Ma gyar Hír lap cikk író ja egya ránt hely te le ní ti,
ért he tet len nek és fel há bo rí tó nak tart ja, hogy az al ko tó cso port a ká pol -
ná ban kiál lí tá so kat és mû so ros ren dez vé nye ket tart. Úgy lát szik ar ról
sem tud nak, vagy meg fe led kez nek, hogy a be mu ta tók 1970. jú nius kö ze pé -
tôl kez dôd tek, te hát az idén im már má so dik éve ke rül sor az egész nyá -
ron át tar tó be mu ta tó-so ro zat ra. A mú lt év ben sen ki nek nem ju tott eszé -



4 A bead vány meg fo gal ma -
zói nem em lí tik a cikk
nega tí vu mait: „Nem a hi va -
ta los és el fo ga dott kul túr po -
li ti ka köz beik ta tá sát hiá -
nyo lom, jól le het tö me ges
ren dez vény rôl van szó […]
a vál lal ko zás esz mei sé gé -
vel, ki nem mon dott, de
érez he tô tar tal má val vi tat -
ko zom.”

5 Lásd az 1970-es év 
mû vé sze ti ese mé nyeit.

6 Er dély Mik lós Neu mák 
(Ho mokkal a kis de det?)
címû mû ve,  15–16. kép.
7 Prut kay Pé ter: Ma gyar
koz mosz, 1970, kiál lít va a
No. 1 cso port kiál lí tá sán
(Mûteremkiállítás VI.), 1971.
jú lius 7–14.
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be föl há bo rod ni e be mu ta tó kon, a ta ná csi szer vek sem emel tek ki fo gást,
a saj tó ban po zi tív, elis me rô cik kek je len tek meg, a te le ví zió ri por tot
köz ve tí tett.

A Ká pol na Tár lat tal fog lal ko zó múlt évi cik kek kö zött egyet len bí -
rá ló han gú4 ír ást ta lá lunk, Já vo ri Bé lá nak, a So mo gyi Nép lap 1970. au -
gusz tus 13-i szá má ban meg je lent cik két, de ez a cikk is a tár lat lé -
nye gét il le tôen po zi tív vé le ménnyel zá rul: „Nos, én is elis me rem,
sze re tem a fiata los len dü le tet, a ten ni aka rást, sze re tem a meg hitt han -
gu la tú káp ol na fa lán el he lye zett ké pe ket, öröm mel hall ga tom Nagy At -
ti lát, aki mély átélés sel, job bá ra fes tôk rôl szó ló ver se ket mon dott, él -
mény vo lt szá mom ra Sztan ko vics Bé la gi tár já té ka is. Még is azt mon dom:
jobb vol na meg ma rad ni a kép zô mû vé szet nél. Jobb vol na ki tel je sí te ni az
ere de ti vál lal ko zást ön ma gá ban, jobb vol na mû sor és nagy sza vak nél kül
le dön te ni elô ször ön ma gunk kor lá tait. A Ká pol na Tár lat egyéb ként figye -
lem re mél tó.”

Ami pe dig a va sár na pi tár lat ve ze té se ket szí ne sí tô kis iro dal mi mû so -
ro kat il le ti, ezek nem tér tek el a kiál lí tá si meg nyi tók al kal má val szo -
ká sos vers mon dá sok tól és ze nei da ra bok elôadá sá tól. A ba rá ti össze jö ve -
te lek kis mû so rain ne ves és köz tisz te let ben ál ló nép sze rû köl tôk és
elôadó mû vé szek mond tak ver set, ad tak elô ze nei szá mo kat, il let ve éne kel -
tek.5 A be mu ta tók be lé pô jegy nél kü liek, te hát in gye ne sek vol tak, a köl -
tôk és elôadó mû vé szek is ba rát ság ból, szim pá tiá ból sze re pel tek. Fur csá -
nak ta lál juk egyéb ként, hogy az al ko tó mû vé szek kö ré ben amúgy is szo ká sos
ele ven esz me cse ré ket emel ke det teb bé, kul tu rál tab bá te vô moz za nat vált
ép pen a tá ma dás cél pont já vá.

Ért he tet len nek tart juk, hogy a Ma gyar Hír lap cikk író ja, Esz ter go mi
Lász ló ex ka ted ra- sze rû en, meg fel leb bez he tet len íté lô bí ró ként nyi lat ko -
zik a Ká pol na Tár lat idei be mu ta tói ról. A cikk bôl nem tud juk ki há moz ni,
va jon egyet len, vagy több be mu ta tót lá tott a cikk író, vagy eset leg egyet -
lenegyet sem né zett meg lel ki is me re te sen. Vagy le het sé ges az is, hogy csak
hal lo má sok alap ján be szélt a be mu ta tók ról? Ug yan is úgy em lí ti a „ho mok -
kal te li nej lon zacs kót”6 és az „ezüst tel be má zolt dög lött ve re bet”,7 mint -
ha ugyan azon a be mu ta tón sze re pel tek vol na. Amennyi re a cikk író meg bíz -
ha tat la nul sza bad fan tá ziá ja nyo mán meg le het ál la pí ta ni, fel te he tôen
Er dély Mik lós con cep tu el -art ob jek tu má ról és Prut kay Pé ter szür rea lis -
ta app li ká ció já ról van szó. Igen ám, de a két mû nem ugyan azon a be mu -
ta tón sze re pelt, és Prut kay app li ká ció já nak ma da ra nem ve réb, ha nem az
is mert er dei ma dár ka, az ôsz apó. Az új ság író cik ke ta nú sá ga sze rint a
fal ra füg geszt ve lát ta Er dély ob jek tu mát, ho  lott ez a mû egyál ta lán nem
füg gött a fa lon, ha nem a pár ká nyon volt el he lyez ve. Az új ság író, aki a
ve re bet nem tud ja meg kü lön böz tet ni az ôsz apó tól, az egész be mu ta tó so -
ro zat ból csak ezt a két mû vet em lí ti (ezt is rosszul), vé gül fel sôbb sé -
ges ma ga biz tos ság gal fel te szi a kér dést: „ki fé lék, mi fé lék ezek a fiata -
lok?” Ezek nek, a szá má ra is me ret len fiata lok nak a ha zai és kül föl di
kiál lí tá sai ról évek óta meg be csü lô cik kek, kri ti kák, in ter júk je len nek
meg a mû vé sze ti fo lyó ira tok ban, la pok ban, a rá dió és te le ví zió mû so rai -
ban. Mû veik kel is ta lál koz ha tunk kü lön bö zô kiad vá nyok ban, or szá gos kép -
zô mû vé sze ti kiál lí tá so kon, vagy a So mo gyi Nép lap új ság író já hoz ha son lóan
ô sem szo kott ol vas ni? Azt megért jük, hogy a szom szé dok, kör nyék be liek
na pi mun ká juk mel lett nem ol vas ták az Élet és Iro dal mat és a mû vé sze ti
la po kat, de ér dek lô dô lá to ga tá suk, em ber sé ges rea gá lá suk jó le sett ne künk.
Az vi szont a leg ke vés bé sem ter mé sze tes, hogy [a] mû vé sze ti kri ti kák írá -
sá ra vál lal ko zó új ság írók nem ol vas sák a la pok mû vé sze ti cik keit. A be -
mu ta tók a mai mo dern fiatal mû vé szet szá mos tö rek vé sé bôl ad tak íze lí tôt.
Esz ter go mi Lász ló nak nagy igye ke zet tel si ke rült nem ész re ven ni a konst -



8 Lak ner Lász ló: Koc kák 
egy ré gi film bôl, 1971, kiál -
lít va: 1971. jú nius 1–7. 

9 A Kép zô- és Ipar mû vé sze-
ti Lek to rá tus 1970. ja nuár
2-án kelt ha tá ro za tá ban
eluta sította Bak Im re, Fa jó
János, Hen cze Ta más, Nád -
ler Ist ván és Lan tos Fe renc
mû csar no ki kiál lí tá si ké rel -
mét, az zal az in dok kal, hogy
kiál lí tá si anya guk az ön -
költ sé ges ka te gó riá ba tar -
to zik, ezért csak a Fé nyes
Adolf Te rem ben mu tat ha tó
be (Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus 8824/69); 1970.
no vem ber 16-i ha tá ro za tá -
ban a Lek to rá tus eluta sí tot -
ta Csá ji At ti la, Csiky Ti bor,
Csu to ros Sán dor, Ga lán tai
György, Ha raszty Ist ván, Ha -
ris Lász ló, Ilyés Ist ván, Lan -
tos Fe renc, Mol nár V. Jó -
zsef, Pa pp Osz kár, Pau er
Gyu la, Te me si Nó ra, Türk
Pé ter kiál lí tá si ké rel mét a
Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem
Dr. Mün nich Fe renc Kol lé -
giu má ba (Kép zô- és Ipar mû -
vé sze ti Lek to rá tus,
9219/70.); Mol nár V. József
kiál lí tá si ké rel mé nek eluta -
sí tá sa, ui. (Kép zô- és Ipar -
mû vé sze ti Lek to rá tus, 
K-180/71. április 2.); Or vos
And rás ké rel me a Fé nyes
Adolf ter mi kiál lí tá sá val
kap cso lat ban (Kép zô- és
Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus,
K-292/71. május 25.,
4051/71. jú nius 8., 
K-292/71, 180/71. áp ri lis 2.).
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ruk tív szel le mû mû vek egész so rát, pl. Lak ner Lász ló nak An ge la Da vis
elíté lé se el len pro tes tá ló mû vét és Vö rös ka to nák c. kon cep tu el -art kom -
po zí ció ját.8 Nem tud juk to váb bá, me lyik mû vész ars po e ti cá ját tar tal ma -
zó nyom tat vány ban ol vas ta a „kö pök a mû vé szet re” meg ha tá ro zást, ugyan is
ilyen nyom tat vány a Ká pol na Tár lat ka ta ló gu sai kö zött nincs. Visszauta -
sít juk to váb bá és til ta ko zunk az el len, hogy meg hí vóin kat és ka ta ló gu -
sain kat fél re ve ze tô mó don „röp la pok nak” ne vez zék.

Le het sé ges, hogy a be mu ta tók so rán kö vet tünk el hi bát, de vé le mé nyünk
sze rint kí sér le te zé seink be le fér nek a mai ma gyar kul tu rá lis po li ti ka
koncep ció já ba, egyál ta lán nem zár kó zunk el a be szél ge té sek és vi ták elôl.
Szí ve sen meg hall gat juk az il le té kes mû vé sze ti szer vek ta ná csait és bí -
rá la tát.

Az el múlt más fél év ben kiál lí tá saink el ôtt a kiál lí tást ren dez ni szán -
dé ko zó in téz mé nyek sza bály sze rûen írás ban kér ték fel a Lek to rá tust ar -
ra, hogy az anya got zsû riz ze, és az en ge délyt megad ja (pl. 1970 de cem be -
ré ben a Mû sza ki Egye tem „R” épü le ti be mu ta tó, 1971. ja nuár: Eöt vös Klub,
Csá ji At ti la, Pau er Gyu la, 1971. áp ri lis Mû sza ki Egye tem, Mol nár V. Jó -
zsef egyé ni kiál lí tá sa). Eze ket a ké rel me ket a Lek to rá tus vagy vá lasz
nél kül hagy ta, va gy pe dig eluta sí tot ta az anyag zsû ri zé sét.9 A bü rok ra -
ti kus hu za vo nák rop pan tul meg ne he zí tik a fo lya ma tos al ko tó mun ka és esz -
me cse re le he tô sé gét. A mû vész re ká ro san hat, ha el szi ge tel ten, bí rá lat
nél kül, ma gá ra ha gyat va te vé keny ke dik. Igé nyel jük a kap cso la tot mû vész -
tár saink kal és a tár sa da lom mal.

Vé le mé nyünk sze rint nem vol na he lyes, ha a fiatal mû vé szek jó szán dé -
kú al ko tó kez de mé nye zé sét az il le té kes ha tó sá gok hiá nyos és rész ben té -
ves in for má ciók alap ján ítél nék meg.

Kér jük te hát, hogy az il le té kes or szá gos szin tû szer vek a fen tiek
figye lem be vé te lé vel vizs gál ják meg, és fog lal ja nak ál lást a ká pol na
ügyé ben.

Tisz te let tel: a Ba la ton bog lá ri Ká pol na tár lat al ko tói ne vé ben

Ga lán tai György, 
Swier kie wicz Ró bert, 

Ha ász Ist ván, 
Szeift Bé la, 

Prut kay Pé ter, 
Or vos And rás, 
Ha ris Lász ló, 

Bak Im re, 
Hal my Mik lós

Bu da pest, 1971. jú lius 30.
Mel lék let: 1 db.

Egyide jû leg kap ták:

1. So mogy Me gyei Ta nács VB el nök
2. Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt Köz pon ti Bi zott sá ga, Mol nár Fe renc
3. Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus, Or mos Ti bor
4. Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium, Kép zô mû vé sze ti Fô osz tály, Gá dor End re
5. So mo gyi Nép lap szer kesz tô sé ge, Já vo ri Bé la
6. Ma gyar Hír lap Szer kesz tô sé ge, Dar va si Ist ván



1 Az el sô bog lá ri hap pe nin-
get Szent jó by Ta más ren -
dez te, A-B hap pe ning. Pa ra -
lel-kur zus tan pá lya cím mel,
1971. jú lius 2-án, 
 121–127. kép.
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Mel lék let

A Ba la ton bog lá ri Ká pol na tár lat ról az aláb bi cik kek je len tek meg a saj -
tó ban:

Hét fôi Hí rek 1970. VI I. 17. du.
Es ti Hír lap 1970. VI I I. 3.
Ma gyar If jú ság 1970. VI I I. 7.
Da ily News 1970. VI I I. 8.
Új Em ber 1970. VI I I. 9.
So mo gyi Nép lap 1970. VI I I. 13.
Nép sza va 1970. VI I I. 15.
Élet és Iro da lom 1970. VI I I. 15.
Ma gyar If jú ság 1970. IX. 4.
Élet és Iro da lom 1970. IX. 19.
Je len kor 1970/10.
Mú zsák Mú zeu mi Ma ga zin 1970/4.
So mo gyi Nép lap 1970. VI I. 8.
Ma gyar Hír lap 1970. VI I. 18.

A fen tie ken kí vül mél ta tás nél kü li hí rek je len tek meg a Hét fôi Hí rek és
az Es ti Hír lap több szá má ban.

[Art pool–Bog lár, K/7/1971., gé pelt má so lat; MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e., gép pel írt tisz tá zat
a mû vé szek sa ját ke zû aláírá sá val, kéz írás sal az el sô ol dal te te jén: Tn/10/312, X. 21., ol vas ha tat lan szig nó]

24.

Ga lán tai György
fes tô mû vész úr nak
Ba la ton bog lár

Ked ves Ba rá tom és Kol lé gám!

Vé let le nül, plety ka for má já ban ju tott el hoz zám, hogy ál lí tó lag a Ká pol -
na tár lat ke re tein be lül HE PE NIN GET (sic!) is ter vez tek.1

Mint hoz zá tok ké pest öreg nek, kö te les sé gem nek tar tom, hogy sze re tet -
tel figyel mez tes se lek, hogy ez az ál lí tó la gos terv, amennyi ben meg fe lel
az igaz ság nak, ak kor ôrült ség, fe le lôt len le gény ke dés.

Be lát ha tat lan sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár hat. Ár tat lan em be rek is ke -
rül het nek emi att sú lyos fe le lôs ség re vo nás ra.

Te kü lön le ges ve sze de lem ben fo rogsz ez eset ben, mint bér lô, mint há zi -
gaz da. Gon dold meg, csa lá dod, gye re keid van nak.

Mi tud juk, hogy éret len gye rek já ték ról van szó, de a ha tó sá gok ezt fél -
reért he tik. Ha son ló ren dez vény nek volt már kel le met len kö vet kez mé nye.

Amennyi ben a rend ôr ség a tár la tok meg ren de zé sét el len zi, egy idô re azo -
kat meg kell szün tet ni. Ugyanak kor meg le het sze rez ni a meg fe le lô párt -
fo gó kat, akik nek a se gít sé gé vel meg fe le lô en ge déllyel, le gá li san új ra -
kezd he tô lesz. Ne hogy bár mi ren dez vényt rend ôr sé gi en ge dély nél kül meg tûrj!
A ren dez vé nye ket meg hir det ni, bár mi mó don is, en ge dély nél kül sú lyos vét -
ség alá esik.

A he pe ning (sic!) egyéb ként is 50–80 éves. Ek kor tájt volt kül föl dön élô
és új sze rû, ide ge ket bor zo ló, mû vé sze ti ki fe je zé si for má nak is ne vez he -
tô va la mi.



2 1908–1980, fes tô mû vész.

1 Art pool–Bog lár, K/4/1971.
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Ma már, ennyi idô után, ná lunk csu pán ké sôn ide érô epi go niz mus. Ti mind -
nyá jan, akik fel tû nôen te het sé ge sek vagy tok, ma rad ja tok min dig egyé niek
és olyas mit ta lál ja tok ki, ami a tié tek és sen kit sem utá noz tok ve le.
Nincs szük sé ge tek ötöd-ti zed kéz bôl át vett után za tok ra.

Ta ná cso mat fo gad já tok sze re tet tel és sem mi kép pen sem ha rag gal.

Ked ves mind nyá ja to kat sze re tet tel kö szön te lek

Bu da pest, 1971. au gusz tus 2.

Il lés Ár pád2

[Art pool–Bog lár, ML/3/1971., gép pel írt tisz tá zat kéz írá sos ja ví tás sal, sa ját ke zû aláírás sal, kéz írás sal a lap al ján: aján lott levél]

25.

So mo gyi Nép lap Szer kesz tô sé ge
Ka pos vár
La tin ka Sán dor u. 2/a. Tel.: 11-510, 11-511
Ikt. sz. 1971/461.

Ga lán tai György
Bu da pest
II. Fran kel Leó u. 68/B. II I. 16.

A Ba la ton bog lá ron 1971. jú lius 21-én kelt, de szer kesz tô sé günk be jú lius
30-án ér ke zett (bu da pes ti pos ta bé lyeg zô kel te: jú lius 28.) hely reiga zí -
tá si ké rel mé nek1 nem áll mó dunk ban ele get ten ni. Mun ka tár sunk ugyan is a
Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus 4874/1971. szá mú átira tá ban fog lal -
tak sze rint is he lye sen ér tel mez te a 23/1963/IX. 21. korm. szá mú ren de -
le tet, il let ve az 1041/1955./IV. 10. sz. mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat má -
so dik ré szé ben fog lal ta kat. A ki fo gá solt cikk ben le írt meg jegy zé se te hát
hely te len.
Ké rem szí ves ked jék vá la szun kat tu do má sul ven ni.

Ka pos vár, 1971. au gusz tus 2.

Üd vöz let tel:

Já vo ri Bé la
fô szer kesz tô

[Art pool–Bog lár, K/8/1971., gép pel írt tisz tá zat, a fô szer kesz tôh. sa ját ke zû aláírá sá val, aján lott le vél, SML XXVII. 518. f.
MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.]
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26.

GA LÁN TAI GYÖRGY
1023 Bp. Fran kel Leó út 63/b. II I. 16.
jú nius tól–szep tem be rig
8630 Ba la ton bog lár, Te me tô domb
KÁ POL NA-MÛ TE REM

Tisz telt Aczél György elv társ!

Ba la ton bog lá ri mû vé sze ti te vé keny sé gem mel kap cso lat ban sze ret ném Önt fel -
ke res ni.

Ká pol na mû ter me met, ill. bog lá ri mû vé sze ti al ko tó te vé keny sé ge met le he -
tet len né tet ték a he lyi szer vek.

Úgy tu dom, hogy ne kik az elô zô évek ben és most sem volt ki fo gá suk te -
vé keny sé gem el len, ha nem fel sôbb uta sí tás ra tet ték.

Sze ret ném meg tud ni, hogy ké pes sé gei met a kö zös ség, a tár sa da lom szol -
gá la tá ban hasz nál ha tom-e, vagy hogy a tár sa da lom nak és a szo cia lis ta mû -
vé szet fej lô dé sé hez ni ncs szük sé ge az ilyen kez de mé nye zé sek re, és hoz zám
ha son ló ké pes sé gû em be rek re?

Ké rem, szí ves ked jen kö zöl ni ve lem, hogy a fen ti té má ban mi kor tud na fo -
gad ni, vagy ki vel tu dom ér dem ben meg be szél ni prob lé máim megol dá sá nak le -
he tô sé geit.
Tisz te let tel:

Ga lán tai György
fes tô mû vész

[Art pool–Bog lár, K/9/1971., d. n. (1971. jú lius vége), kéz zel írt pisz ko zat]

27.

MA GYAR SZO CIA LIS TA MUN KÁS PÁRT
KÖZ PON TI BI ZOTT SÁ GA

Ga lán tai György elv társ nak,
Ba la ton bog lár

Tisz telt Ga lán tai elv társ!

Meg kap tam le ve lét, kö szö nöm bi zal mát, hogy meg ke re sett. Le ve lét il le té -
kes ség bôl to váb bí tot tam a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium ba, Gá dor End re elv -
társ nak.

Bu da pest, 1971. au gusz tus 5.

Tisz te let tel:

Aczél György

[Art pool–Bog lár, K/10/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; a lap te te jén kéz írás sal: A. Gy./719/71.]



1 Tóth Mik lós, az MSZMP 
KB Tu do má nyos Kul tu rá lis
és Köz ok ta tá si Osz tály
mun ka tár sa.
2
 30. dok.

3 A ter ve zett ta lál ko zó ra 
1971. ok tó ber 26-án az
MSZMP KB szék há zá ban 
ke rült sor, Bak Im re, Csá ji
At ti la, Ga lán tai György, Ha -
raszty Ist ván, Or vos And rás,
Pau er Gyu la, Or mos Ti bor
és Bar tha Éva (Lek to rá tus),
Tóth Mik lós (MSZMP KB),
Csor ba Gé za (Mû ve lô dés ügyi
Mi nisz té rium), Ká dár Já nos
Mik lós (Fia tal Kép zô mû vé -
szek Stú dió ja) rész vé te lével. 
4 Grafikus mû vész, ko ráb -
ban az Ipar terv Vál la lat
KISZ-tit ká ra. Az Ipar terv-
kiál lí tá sok eg yik elô se gí tô je
1968–1969-ben.
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28.

MÛ VE LÔ DÉS ÜGYI MI NISZ TÉ RIUM Ügy irat szám: 118. 304/71.
Bu da pest, V., Sza lay u. 10–14. Elô adó: Csor ba G.
Te le fon: 118-600

Ga lán tai György elv társ nak,
Ba la ton bog lár

Tisz telt Ga lán tai Elv társ!

Aczél elv társ osz tá lyunk hoz to váb bí tot ta le ve lét, amely ben a ba la ton bog -
lá ri Ká pol natár lat be zá rá sa ügyé ben kér se gít sé get.

Mie lôtt pa na szá val fog lal koz ni tud nánk, sze ret nénk, ha sze mé lye sen tá -
jé koz tat na ben nün ket a szó ban for gó ügy kö rül mé nyei rôl.

Kér jük ezért, hogy fo lyó hó 13-án vagy 14-én dél elôtt osz tá lyun kat fel -
ke res ni, és lá to ga tá sá nak idô pont já ról elô ze tes ér te sí tést kül de ni szí -
ves ked jék.

Bu da pest, 1971. au gusz tus 9.

Elv tár si üd vöz let tel:

Gá dor End re
osz tály ve ze tô

[Art pool–Bog lár, K/11/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

29.

Csa tol ni a Tn/10/312-höz

Tisz telt Tóth elv társ!1

Legutób bi be szél ge té sünk re hi vat koz va mel lé kel ten kül döm a meg be szé lé -
sen el hang zó re fe rá tum szö ve gét.2 To váb bá amennyi ben le het sé ges, az idô -
pon tot egy hét tel ké sôbb re, te hát nem okt. 4-re, ha nem ok tó ber 11-re ja -
va sol ni.3 Szi rá ki End ré vel4 nem si ke rült a kap cso la tot meg ta lál ni,
te kin tet tel ar ra, hogy nem dol go zik már a KISZ Köz pon ti Bi zott sá gá ban.
Eb ben az ügy ben je lent kez ni fo gok még te le fo non.

Bu da pest, 1971. szep tem ber 25.

Tisz te let tel:

Or vos And rás
VI I I. Ta vasz me zô u. 20.

[MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e., kéz írá sos le vél, sa ját ke zû aláírás sal]



1 A ta lál ko zóra végül 
ok tó ber 26-án ke rült sor az
MSZMP KB székházában.

2 Ipar terv I. (Bak Im re, Frey
Krisz tián, Hen cze Ta más,
Jo vá no vics Gy örgy, Ke se rü
Ilo na, Kon koly Gyu la, Lak -
ner Lász ló, Mol nár Sán dor,
Nád ler Ist ván, Sis kov Lud -
mil, Tót End re), Ipar terv
Vál la lat De ák Fe renc ut cai
Szék há za, 1968. december
13–20.; Ipar terv II. (az
1968-as kiál lí tás részt ve -
vôi, va la mint Ba ra nyay
And rás, Er dély Mik lós, Ma -
jor Já nos, Mé hes Lász ló,
Szent jó by Ta más), uo.,
1969. ok tó ber 24.; Szü re -
non (Bocz Gyu la, Csá ji At ti -
la, Csu to ros Sán dor, Ha -
raszty Ist ván, Ha ris Lász ló,
Ilyés Ist ván, Ka rát son Gá -
bor, Lan tos Fe renc, Papp
Osz kár, Pau er Gyu la, Prut -
kay Pé ter, Türk Pé ter, Ve -
ress Pál, Zei sel Mag da),
Kas sák La jos Mû ve lô dé si
Ott hon, 1969. október
2–20.; Moz gás ’70. A Pé csi
Ba lett fennál lá sá nak 10. év -
for du ló já ra ren de zett kiál lí -
tás (be til tot ták). Részt ve -
vôk: At ta lai Gá bor, Bak
Im re, Bocz Gyu la, Csi ky Ti -
bor, Fa jó Já nos, Ha raszty
Ist ván, Hen cze Ta más, Ke -
se rü Ilo na, Kor niss De zsô,
Lan tos Fe renc, Nád ler Ist -
ván, Pau er Gyu la, Pécs, Mo -
dern Ma gyar Kép tár, 1970.
áp ri lis 24.; R-ki ál lí tás (Bak
Im re, Ba ra nyay And rás,
Csá ji At ti la, Csi ky Ti bor,
Csu to ros Sán dor, Do náth
Pé ter, Er dély Mik lós, Ga lán -
tai György, Ha raszty Ist ván,
Ha ris Lász ló, Hen cze
Tamás, Ilyés Ist ván, 
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30.

1971. ok tó ber 11-én dél után 3 óra kor a Fia tal Mû vé szek Klub já ban be szél -
ge tés re ke rül sor az MSZMP KB, a KISZ, a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium, a
Lek to rá tus, va la mint az új avant gar de kép vi se lôi nek rész vé te lé vel.1 A ta -
lál ko zó cél ja, hogy a fiatal mû vé szek az il le té kes szer vek nek fel tár ják
prob lé mái kat és meg ta lál ják azt a for mát, am ely le he tô sé get nyúj ta na ar -
ra, hogy tö rek vé seik le ga li tást kap ja nak.

Az aláb biak ban kö zöl jük a vi ta in dí tó re fe rá tu mot, mely a fiatal kép -
zô mû vé szek ál lás pont já nak lé nye gét fog lal ja össze.

Min de nekelôtt azt tar ta nánk fon tos nak meg je gyez ni, hogy egy na gyon szé -
les tá bor kép vi se lôi ként va gyunk je len. Ezt a tá bort új avant gar de- nak
szo kás ne vez ni, de ta lán most nem is az el ne ve zés a lé nye ges, ha nem az,
hogy né hány szó ban össze fog lal juk az el múlt év ek fon to sabb cso por to su -
lá sait és a hoz zá juk kap cso ló dó kiál lí tá so kat, ame lye ken ez a gár da részt
vett.

Az utób bi tíz év ben az aláb bi cso port kiál lí tá sok mél tók az em lí tés re:
Ipar terv, Szü re non, Moz gás, Ká pol na tár la tok, Mû sza ki Egye te mi Kiál lí tá -
sok, Ál lat ker ti Be mu ta tó.2 A je len lé vô mû vé szek név so rát úgy ál lí tot tuk
össze, hogy le he tô leg min den cso port kép vi sel ve le gyen.

Az em lí tett kiál lí tá sok kal kap cso lat ban a saj tó ban né hány mél ta tó cikk
mel lett nem egy, ki fe je zet ten pro vo ka tív han gú írás je lent meg. Leg utóbb
a Ba la ton bog lá ri Ká pol na Tár la tok kal kap cso lat ban a So mogy Me gyei Nép -
lap ban3 és a Ma gyar Hír lap ban.4 A cik kek bôl vi lá go san lát szik, hogy íróik
a kép zô mû vé szet szak kér dé sei ben tá jé ko zat la nok, és hoz zá  nem ér té sü ket
megala po zat lan vá das ko dás sal te té zik. A So mogy Me gyei Nép lap töb bek kö -
zött ezt ír ja: „Az új ma gyar avant gar de egy kü lön cso port ja mi ért »me -
ne kült« egy el ha gya tott szen tély be, mely hol tat ôr zött a krip tá ban, és
ahol a hu li ga niz mus is ta nyát ta lált, fô leg nya ran ta.”

Me ne kü lés rôl van szó?
Az ez évi ba la ton bog lá ri tár la to kon mint egy öt ven mû vész vett részt,

egy más tól tá vol ál ló irány za tok kép vi se lôi, köz tük Alap- ta gok,5 Stú dió-
ta gok6 és nem egy ol yan idô sebb avant gar de mû vész, aki nek élet mû vét a mû -
vé sze ti iro da lom is nagy ra ér té ke li. Fel ve tô dik a kér dés: mi hoz ta egy
tá bor ba ezt a tö rek vé sei ben he te ro gén tár sa sá got? Egyet len szó val – amit
a ké sôb biek ben sze ret nénk rész le te seb ben is meg vi tat ni – hely ze tük azo -
nos sá ga. A Bog lá ron kiál lí tó mû vé szek túl nyo mó több sé ge – ha nem is
mindegyi ke – más avant gar de kiál lí tá sok részt ve vôi vel egye tem ben az úgy -
ne ve zett tûrt ka te gó riá ba tar to zik. Ami azt je len ti, hogy a fon to sabb
kiál lí tó he lyi sé gek kö zül egye dül a Fé nyes Adolf Te rem ben van mó dunk
kiál lí ta ni, ott is csak je len tôs ön költ sé gi ár el le né ben. Le gá lis kiál -
lí tá si le he tô sé günk ezért tu laj don kép pen nincs, ma gunk nak kel lett ke res -
ni fó ru mot. Kény te le nek vol tunk sa ját igé nyein ket is le szál lí ta ni, és nem
kiál lí tá so kat, csak né hány na pos mun ka be mu ta tó kat tar ta ni. Elein te zsû -
rit kér tünk. Jó  né hány avant gar de szel le mû egyé ni és cso por tos kiál lí -
tást (Ipar terv, Szü re non) a Lek to rá tus le zsû ri zett és en ge dé lye zett. 1970
ele jé tôl azon ban a Lek to rá tus ál lás pont ja ért he tet len mó don meg vál to -
zott. A Moz gás-kiál lí tást már nem en ge dé lyez te, ar ra hi vat koz va, hogy a
kiál lí tó mû vé szek a tûrt ka te gó riá ba tar toz nak, és így csu pán ön költ sé -
ges kiál lí tást ren dez het nek a Fé nyes Adolf Te rem ben. Mindez azt je len -
tet te, hogy a kiál lí tás meg hiú sult, töb bek kö zött azért is, mert egy kis
te rem ben nem le het nagy cso port kiál lí tást meg ren dez ni.

Eze ken az avant gar de kiál lí tá so kon sze rep lô mû vé szek – em be ri és vi -
zuá lis prob lé máik tól hajt va – kap cso la tot ta lál tak gyá rak kal és üze mek -



Jo vá no vics György, Kor niss
De zsô, Lak ner Lász ló,
Lantos Fe renc, Ma jor János,
Mé hes Lász ló, Mol nár Sán -
dor, Mol nár V. József, Papp
Osz kár, Pau er Gyu la, Szent -
jó by Ta más, Te me si Nó ra,
Tót End re, Türk Pé ter), 
BME R-Klub, 1970. de cem ber
14–17.; No. 1 cso port
(Ce rovsz ki Iván, Deák
László, Farkas József,
Fekete János, Haász István,
Haris László, Kecskeméti
Kálmán, Orvos András,
Prutkay Péter, Szeift Béla,
Sze ma dám György), Ál lat -
kert, orosz lán bar lang, 
1971. május 8–11.
3 H. B. [Ho rá nyi Bar na]:
Tör vény te len úton né hány
avant gar de. Bé relt ká pol ná -
ban – Il le gá lis kiál lí tá sok,
mû so rok. So mo gyi Nép lap,
1971. jú lius 8.  23. kép.
4 Esz ter go mi Lász ló: Ke -
serédes ba ran go lás a Ba la -
ton nál. Prob lé mák, le he tô -
sé gek. Ma gyar Hír lap, 1971.
jú lius 18.  141. kép
5 A Ma gyar Nép köz tár sa ság
Mû vé sze ti Alapjának 
a tagjai.
6 A Fia tal Kép zô mû vé szek
Stú dió jának a tagjai.
7 Az 1967-ben megin du ló,
de cent ra li zá ciós tö rek vé se -
ket kép vi se lô szim po zi on-
moz ga lom ról van szó, amely
a mû vé szek szá má ra sza -
bad kí sér le te zé si le he tô sé -
get biz to sí tott, fô ként a
szob rá szat te rü le tén.
8 Mû csar nok, Kiál lí tá si In -
téz mé nyek (Mû csar nok,
Ernst Mú zeum, Fé nyes Ado lf
Te rem).

1
 30. dok.
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kel. Itt is mer ked tek meg a mo dern anya gok kal, az új tech no ló giák kal, és
ter mé sze te sen azok kal az igé nyek kel is, ame lye ket mû vé sze tük kel szol gál -
nak.7 Fel fo gá suk sze rint ugyan is nem az a szo cia lis ta mû vész, aki na tu -
rá li san le fes ti vagy meg min táz za az esz ter ga pad nál dol go zó mun kást, ha -
nem az is, aki a ma va ló sá gá ban él ve is me ri meg és elé gí ti ki a tár sa dal mi
igé nye ket. Úgy vél jük, ho gy mun káink és tö rek vé seink ko run kat fe je zik
ki, és így csak ért he tet le nebb a már em lí tett diszk ri mi ná ció. Így kény -
sze rül tünk be le az „el len zék” sze re pé be. Sze ret nénk hang sú lyoz ni, hogy
nem ma gunk vá lasz tot ta sze rep ez, és a prob lé ma megol dás ra vár.

Ja va sol juk, hogy a reá li sabb zsû ri zés ér de ké ben tö rek vé seink kép vi -
se lôi és ér tô szak em be rei is he lyet kap ja nak a mun káin kat el bí rá ló bi -
zott sá gok ban. Nem zár kó zunk el a zsû riz te tés elôl, ha al ko tá sain kat
mint mû vé szi pro duk tu mot fo gad ják. A le ga li tás megaka dá lyoz ná, hogy a
saj tó ban a tá jé ko zat lan és fe lü le tes új ság írók hu li gá nok ként ke zel je -
nek. Le he tô sé get sze ret nénk kap ni ar ra, hogy kiál lí tá so kat ren dez hes -
sünk a Kiál lí tá si In téz mé nyek8 felügye le te alá tar to zó be mu ta tó ter -
mek ben is.

[Csá ji] At ti la
Bak [Im re]

Csi ky [Ti bor]
Fa jó [Já nos]

Ha raszty [Ist ván ]
Pau er [Gyu la]
Or vos [And rás]

Sze ma dám [György]
Ga lán tai [György]

Be ke Lász ló
Sík Csa ba

Hen cze Ta más
Ke rék gyár tó [Ist ván]

Ró zsa T. End re 

[Art pool–Bog lár, K/12/1971. d. n. (1971., szep tem ber vége); MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36., 40. ô. e., gép pel írt
tisz tá zat, a fel so rolt ne vek azo nos kéz írás sal. A párt köz pon ti meg be szé lés anya gá hoz az 1971. jú lius 30-i dá tum mal el lá tott
bead ványt csa tol ták ( 23. dok.). A vi ta tár gyát azon ban alap ve tôen az itt kö zölt szö veg ké pez te, amely rész ben össze fog la lá -
sa és kiegé szí té se az em lí tett do ku men tum nak.]

31.

Meg jegy zé sek
a Ká pol na tár lat részt ve vôi nek re fe rá tu má hoz1

1. A bead vány úgy tün te ti fel, mint ha egye dül ôk len né nek a fiatal mû vé -
szek, ho lott mind össze 50 kiál lí tó mû vész rôl és leg fel jebb össze sen
100 szám ba jö he tô em ber rôl van szó, ami elenyé szô szám akár a Stú dió
tag sá gá nak, akár az össz mû vé szek (sic!) szá má hoz vi szo nyít va.

2. A fen tiek kel már je lez tem is azt, mennyi re vi szony la gos az ál ta luk
hasz nált szé les tá bor meg je lö lés, kü lö nö sen ha ar ra gon do lunk, hogy
fô is ko lát vég zett, il let ve Alap -tag, vagy is a szó hi va ta los ér tel mé -
ben vett mû vész mi lyen ke vés van kö zöt tük. Ar ról nem is be szél ve, hogy
né há nyan a leg je len tô sebb ún. avant gard- mû vé szek kö zül nem vál lal nak
kö zös sé get az ô il le gá lis kiál lí tá saik kal, és ezért so sem sze re pel nek
ve lük egy tá bor ban.



2 A ká pol na tár la tok 
egyetlen zsû ri zett kiál lí tá sa
1972-ben volt, K-358/72.
cím mel, jú nius 11. és jú lius
1. kö zött.

3 Mû vé szet tör té nész, 
mû vé sze ti író. 1969–1971
kö zött a Lek to rá tus mû vé -
sze ti elôadó ja.
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3. A me ne kü lés fo gal ma úgy szin tén ho má lyos, és nem tük rö zi azt a va ló sá -
got, hogy tu laj don kép pen a zsû ri el ôl me ne kül tek, mi vel szak mai fo -
gya té kos sá gaik és mû veik ideo ló giai prob le ma ti kus sá ga mi att a hi va -
ta los zsû ri nem egy szer nem en ge dé lyez te egyé ni kiál lí tá su kat vagy
egy-egy mû nek a be mu ta tá sát.

4. A hu li ga niz mus jel zô, ha dur va is, ta kar va ló sá got, amennyi ben a bog -
lá ri kiál lí tá so kat nem egy szer hap pe nin gek és bot rá nyos ki me ne te lû há -
zi bu lik kö vet ték. Ez még ak kor is tény, ha jó  né há nyan a kiál lí tók
kö zül nem vál lal nak kö zös sé get ezek kel a dol gok kal.

5. A tûrt ka te gó ria oka nem va la mi fé le sze mé lyes kap cso lat ból kiala kí -
tott po li ti kai ho va tar to zás ra vo nat ko zó jel zô, ha nem a mû vek nyo mán
kiala kí tott ka te gó ria. Ha va la ki nem is kér zsû rit, könnyû azt mon -
da nia, hogy ô a tûrt ka te gó riá ba tar to zik. Szá mos oly an pél da van, hogy
a bog lá ri kiál lí tá son sze rep lô al ko tók mun kái hoz ha son ló mû ve ket al -
ko tó mû vé szek (akik te hát a tûrt ka te gó riá ba is tar toz hat ná nak) vi -
dé ken vagy ke vés bé je len tôs fô vá ro si kiál lí tó he lyi ség ben ál lí tot ták
ki mû vei ket – ter mé sze te sen min den ne mû ön költ ség nél kül. Ha jól tu -
dom, au gusz tus ban Bog lá ron is volt egy kiál lí tás, ame lyet a lek to rá -
tus zsû ri zett, ho lott ugyan csak avant gárd jel le gû kiál lí tá sok sze re -
pel tek.2

6. A gyár ipar ral va ló kap cso lat felem lí té se egy tet sze tôs köz hely,
amennyi ben csu pán né hány al ko tó ra vo nat ko zik, de a Bog lá ron kiál lí -
tók kö zül ta lán csak egy re vagy ket tô re, a töb biek nek ni ncs sem mi fé -
le kap cso la tuk a gyá rak kal, üze mek kel és fes té sze tük nem szol gál ja a
szé le sebb tár sa dal mi tö me ge ket.

7. A zsû rik be szak em be re ket kér nek. Az igaz ság ez zel szem ben az, hogy a
zsû ri ben szak em be rek sze re pel nek. El sô sor ban a lek tor ra, D. Fe hér Zsu -
zsá ra gon do lok, aki is me ri az ô mun kái kat, és aki va la mennyi je len tô -
sebb kiál lí tá si zsû ri ben részt vesz. Az az igé nyük, hogy mû vei ket mû -
vé szi pro duk tu mok ként bí rál ják el. Ezt ôk nem kér he tik, sen ki sem
kér he ti, mi vel a zsû ri dön ti el, mû vé szet-e az, am it be mu tat nak. Ha
elô re le szö gez zük, ho gy mû vé sze tet bí rá lunk el, ak kor nincs szük ség
bí rá lat ra, zsû ri re sem.

8. Az utol só mon dat eny hén szól va is túl nagy kö ve te lés. A pá lyán 20–30
éve te vé keny ke dô és nagy meg be csü lés nek ör ven dô mû vé szek sem ma guk
dön tik el, hol ál lí ta nak ki. Leg fel jebb bead ják kér vé nyü ket, amely ben
meg je lö lik, hol sze ret né nek kiál lí ta ni, de csak a zsû ri dön ti el, hol
ál lí ta nak ki vé gül is. A kiál lí tá si in téz mé nyek na gyobb he lyi sé gei kö -
zül – nyil ván ezek re vo nat ko zik az utol só mon dat – a Mû csar no kot, és
az Ernst Mú zeu mot csak na gyon kiemel ke dô kva li tá sú mû vé szek, il let ve
cso por tok kap hat ják meg.

Bu da pest, 1971. szep tem ber 28.

/Va das Jó zsef/3

[MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal. Kéz írá sos meg jegy zé -
sek: Tóth Mik lós et.; Csa tol ni a TN/10/312-höz; 1. Or vos sal be szél ni, hogy nem 11-én; 2. Ké sôbb, max. 5 fô, de; 3. ezen az ala -
pon kár vi táz nunk. Or vos sal be szél tem, hogy X. 18-án te le fo non ô je lent ke zik.]



1
 23. dok.

2 In ter jú a részt  ve vô mû vé-
szek kel ( 29–30. o.).

3 Ká dár Já nos Mik lós 
eb ben az idô ben a Stú dió
KISZ- tit ká ra volt.
4 A Bu da pes ti Mû sza ki
Egye tem R-é pü le té ben ren -
de zett kiál lí tás ról van szó.

5 Az ön költ sé ges kiál lí tá sok
be ve ze té sé nek gon do la ta a
60-as évek vé gén merült
fel. Aczél György 1967 ja -
nuár já ban ter jesz tet te fel az
er rôl szó ló ja vas la tot az
MSZMP KB Agi tá ciós és
Pro pa gan da Osz tá lyá hoz.
En nek lé nye ge, hogy ál la mi
tá mo ga tás ra csak azok a
mû vé szek szá mít hat tak,
akik nek a kiál lí tá si anya ga
össz hang ban volt a kul tu rá -
lis cél ki tû zé sek kel. Aki nek
a be mu ta tá sa „nem je len tett
tár sa dal mi ér de ket”, a szû -
kebb szak ma, vagy ki sebb
kö zön ség elôtt a Lek to rá tus
ál tal megál la pí tott költ ség -
té rí tés el le né ben ál lít hat ták
ki mû vei ket.
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32.

Kul tu rá lis Alosz tály

Fel jegy zés
a ba la ton bog lá ri Ká pol na Tár lat né hány kiál lí tó já val foly ta tott be szél -
ge tés rôl

A Tár lat részt ve vôi bead vánnyal for dul tak a Köz pon ti Bi zott ság hoz, amely -
ben ki fe jez ték: „Igé nyel jük a kap cso la tot mû vész tár saink kal és a tár sa -
da lom mal. Vé le mé nyünk sze rint nem vol na he lyes, ha a fiatal mû vé szek jó
szán dé kú al ko tó kez de mé nye zé sét az il le té kes ha tó sá gok hiá nyos és rész -
ben té ves in for má ciók alap ján ítél nék meg.”1

A bead vány ban fog lalt prob lé mák meg be szé lé sé re ke rült sor ok tó ber 26-
án a tár lat né hány kiál lí tó ja (Bak Im re, Csá ji At ti la, Or vos And rás, Pau -
er Gyu la, Ha raszty Ist ván, Ga lán tai György),2 va la mint az osz tály mun ka -
tár sa (Tóth Mik lós), a MM Kép zô mû vé sze ti Osz tály kép vi se lô je (Csor ba
Gé za), az Ál la mi Lek to rá tus ve ze tôi (Or mos Ti bor, Bar tha Éva), a Fia tal
Kép zô mû vé szek Stú dió ja ve ze tô je (Ká dár Já nos Mik lós)3 kö zött. (A részt
ve vô fiata lok nem csu pán az ún. ká pol na tár lat részt ve vôi, ha nem kü lön bö -
zô kép zô mû vé sze ti cso por to su lá sok – Szü re non, Ipar terv, R-é pü let4 – kiál -
lí tá sok kép vi se lôi is vol tak.)
Be ve ze tô ként el mond tam:

– Az utób bi idô ben meg ren de zett – [a] ká pol natár lat hoz ha son ló – en -
ge dély nél kü li kiál lí tá sok szá mos prob lé mát okoz nak az ál la mi szer -
vek nek és a kiál lí tók nak is. Az il yen kiál lí tá sok a kép zô mû vé sze ti
élet tôl va ló el kü lö nü lést, ha mis il lú zió kat, kri ti kai misz tifiká lást,
ké tes kö zön ség bá zist te rem te nek, s meg ne he zí tik az ér té kek dif fe ren -
ciá lá sát, össze mos sák a jó és di let táns tö rek vé se ket, s oly an ál la -
po tot kon zer vál nak, amely a jobb mû vé sze ket is sújt ja.

– Nem te kint jük ôket tár sa dal mon kí vü liek nek, a jó szán dé ku kat sem
von juk két ség be, de azt vár juk el tô lük, ho gy a kép zô mû vé sze ti élet
nor má lis me cha niz mu sá ban te vé keny ked je nek. Eh hez meg fe le lô se gít sé -
get nyúj tunk.

A részt  ve vô fiata lok el mond ták:
– Szá muk ra a leg ké nyel met le nebb ez az el kü lö nült hely zet. Nem rin gat -

ják ma gu kat il lú zió ban, s nem vál lal nak kö zös sé get azok kal, akik
misz tifikál ni akar ják te vé keny sé gü ket, hely ze tü ket.

– A kul tu rá lis po li ti ka alap el vei vel egyetér te nek, s nem tart ják di -
csô ség nek – sôt ez egye ne sen szé gyen szá muk ra – hogy az ún. hi va -
ta los ke re tek kö zött nem kap nak meg fe le lô se gít sé get, ese ten ként
bi zal mat la nok ve lük, sôt „el len zék nek”, „fel la zí tók nak” te kin tik ôk -
et.

– Nem kí ván nak kü lön le ges ál la mi tá mo ga tást, jól tud ják, hogy mun káik
több nyi re kí sér le ti jel le gûek. Sze ret nék mun kái kat zsû riz tet ni is,
de úgy ér zik, túl me re vek a megíté lés szem pont jai. Az ô mun kái kat
ne he zen le het ha gyo má nyos mó don zsû riz ni. Jó len ne, ha fiata lok is
zsû riz né nek.

– Az ön költ sé ges kiál lí tást nem tud ják megfizet ni, s ezért ke res nek más
le he tô sé get.

– Nem ér tik, hogy egye sek nek (pl. Bar tha Lász ló), akik ha son ló szel le -
mûek – mi ért le het ne héz ség nél kül, nem ön költ sé ges kiál lí tást ren -
dez ni.5

– Sze ret né nek kap cso lat ba lép ni üze mek kel, ott dol goz ni, s mun kái kat
be mu tat ni.



6 Orvos András listája 
a találkozó résztvevôirôl.
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Az ál la mi szer vek kép vi se lôi ki fej tet ték, hogy sen ki sem kí ván ja el zár -
ni elô lük a tár sa dal mi le he tô sé ge ket. Eh hez azon ban mû vé szi fej lô dé sük,
a di let tán sok tól va ló el ha tá ro ló dá suk, s az ál la mi ren del ke zé sek (zsû ri -
zés, en ge dé lye zés) be tar tá sa szük sé ges.

A meg be szé lés na gyon hig gadt, túl zá sok tól men tes lég kör ben zaj lott le.
(Ma guk is vi tat ták azt a fel me rült ja vas la tot, hogy kü lön, va la mi nagy
kiál lí tó he lyi ség ben ál lít has sa nak ki.) Hasz nos nak bi zo nyult a meg be szé -
lés ab ból a szem pont ból, hogy se gí tett elosz lat ni olyan tév hi te ket, ame -
lyek ezek nek a fiata lok nak a kü lönál lá sát tar tó sí ta ná.

Ugyanak kor a be szél ge tés fel hív ta a figyel met ar ra is, hogy nem az el -
zár kó zás, prob lé má juk meg ke rü lé se, ha nem a ve lük va ló mér ték tar tó fog -
lal ko zás, a mû vé szi le he tô sé gek pon to sabb kör vo na la zá sa, meg fe le lô dif -
fe ren ciá lás a jár ha tó út, az ál la mi szer vek szá má ra is.

Az ál la mi szer vek nek, s a fiata lok kép zô mû vé sze ti stú dió já nak rész le -
tei ben is ki kell dol goz ni min de zek mód sze reit.

Bu da pest, 1971. ok tó ber 27.

Tóth Mik lós

Mel lék let6

1971. ok tó ber 26-án, ked den dél után 1/2-kor az MSZMP KB. szék há zá ban be -
szél ge tés re ke rül sor:

Mol nár Fe renc elv társ sal,
Tóth Mik lós elv társ sal,
a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium kép vi se lô jé vel,
a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus kép vi se lô jé vel,
a Ma gyar Kép zô mû vé szek Szö vet sé ge kép vi se lô jé vel, va la mint
1.) Bak Im re,
2.) Csá ji At ti la,
3.) Ga lán tai György,
4.) Or vos And rás fes tô mû vé szek kel,
5.) Pau er Gyu la szob rász mû vésszel,
6.) Ró zsa T. End re mû vé sze ti író val,
7.) Csor ba Gé za,
8.) Ha raszty Ist ván,
9.) Ká dár Já nos Mik lós,
10.) Bar tha Éva

Or vos And rás fes tô mû vész
Bp. VI I I. Ta vasz me zô u. 20.

Bu da pest, 1971. X. 20.

[MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e., gép pel írt tisz tá zat, kéz írá sos meg jegy zé sek kel, kéz írás sal a lap
te te jén: Tn/10/312/2, Tóth Mik lós és Or vos And rás sa ját ke zû aláírá sá val]



1 Az MSZMP KB TKKO 
ré szé re ké szült fel jegy zés
az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
tal tól szár ma zik. Ko ráb bi
dá tu ma el le né re a 29., 30.,
31., 32. sz. do ku men tu mo -
kat tar tal ma zó irat cso mó -
hoz csa tol va.
2 Az eredeti dokumentumon
Ka lasz ta, át húz va, fö löt te
kéz írás sal Ga lán tai.

3 MF = Mol nár Fe renc.

1 A meg be szé lés re de cem-
ber 21-én ke rült sor.
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33.

Fel jegy zés
A ba la ton bog lá ri krip taká pol na fel hasz ná lá sá ról1

A krip taká pol na ro mos ál la pot ban volt, hely re ho zá sá val a püs pök ség nem
fog lal ko zott. Több ször felaján lot ta ál la mi igény be vé tel re. De el he lyez -
ke dé se és ál la po ta vé gett ál la mi ér de kû fel hasz ná lás ra ez ide ig nem ke -
rült sor.

1968-ban a Veszp ré mi Püs pök ség Ga lán tai2 György fes tô mû vész nek, aki
la kik, Bu da pest XI I. Né met völ gyi út 24. II I. em., szer zô dé ses ala pon fel -
hasz ná lás ra bér be ad ta. Ez a fes tô mû vész rész ben ott ké szí ti a ké peit, s
ezen he lyi ség ben ál lít ja ki.

A So mogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya ré szé rôl ez ide ig ész -
re vé telt nem tet tek.

Bu da pest, 1971. jú lius 24.

[MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/40. ô. e., gép pel írt tisz tá zat; kéz írá sos meg jegy zé sek: Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal tól; Tóth Mik lós, Or vos föl hí vott – megál la pod tam, hogy au gusz tus vé gén együtt be szé lünk ve le, vagy ve lük. VI I. 27. MF3;
csa tol ni: a Tn/10/312-höz; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.]

34.

Má so lat

Köz sé gi Ta nács VB Szak igaz ga tá si Szer ve
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. Te le fon: 17.
3555/1971. szám
Ügy in té zô: Ko vács Gá bor

Ga lán tai György
Bu da pest II.
Fran kel Leó u. 68/b

A Köz sé gi Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga legutób bi ülé sén úgy ha tá ro zott,
hogy a ká pol na tár lat to váb bi sor sá nak meg ha tá ro zá sa, va la mint az összes
jö vô re vo nat ko zó teen dôk meg be szé lé se ér de ké ben a ká pol na bér lô jét hi -
va ta los tár gya lás ra ké ri.1

Fel kér jük te hát T. Cí met, hogy a meg be szé lés mie lôb bi megej té se ér de -
ké ben leg alább egy hét tel leuta zá sa elô tt kö zöl je írás ban ér ke zé sé nek és
a tár gya lás meg ren de zé sé nek a T. Cím szá má ra leg ked ve zôbb idô pont ját.

Ba la ton bog lár, 1971. no vem ber 15.

Ko vács Sá muel sk.
ta nács el nök

[Art pool–Bog lár, T/7/1971., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai
4112/1973.; SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gép pel írt má sod pél dány]



1
 36. dok.

2 A  23. dok. melléklete.
3 A meg je lent cik kek fény -
má so la ta.

1 1970-ben az el sô kiál lí tás 
idô pont ja: jú lius 8–au gusz -
tus 15. Csá ji At ti la, Ga lán tai
György, Ha ris Lász ló, Ma -
gyar Jó zsef, Mol nár V. Jó -
zsef, Papp Osz kár rész vé te -
lé vel,  88. kép.
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35. 

SO MOGY ME GYEI MÚ ZEU MOK Tárgy: Ba la ton bog lá ri
IGAZ GA TÓ SÁ GA Kör men dy- ká pol na 
Ka pos vár Rippl Ró nai tér tár la tai
Pos tafiók 70. Mel lék let: 11 db. + 3 ol dal
Te le fon: 12-374
Szám: 454/1971.

Bí ró Gyu la Elv társ
MSZMP So mogy Me gyei Bi zott sá gá nak tit ká ra
Ka pos vár

Ked ves Bí ró Elv társ!

1971. no vem ber 16-án tit kár nôd tôl ka pott fel ké ré sed re a mai na pon meg -
kül döm vé le mé nye met a ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat ról.1 Egy ben el kül döm
a ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat ról a meg je lent cikk lis tát,2 és a Me gyei
Könyv tár tól ka pott xe rox-má so la to kat.3 Az egy há zi és kül föl di la pok nak
utá na néz tem, de saj nos nem kap tam meg azo kat.
Elv tár si üd vöz let tel:

dr. Dra vecz ky Ba lázs
me gyei mú zeum igaz ga tó h. 

Ka pos vár, 1971. no vem ber 17.

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal, kéz írá sos meg jegy zés: MBT T/108/71. XI. 17., Ké rem ik tat ni, Bí ró]

36. 

Ba la ton bog lá ri ká pol na tár lat ról

A múlt év ben kez dô dött. A ba la ton bog lá ri ún. Kör men dy- fé le ká pol na év ek
óta el ha nya golt ál la pot ban volt, ott hu li gá nok, ké tes ele mek, s fô leg
nyá ron, la kás nél kü li bû nö zôk ta nyáz tak. Ezt tud ták a köz ség la kói, de
tud ta az a né hány fiatal fes tô- és kép zô mû vész is, akik ba rá taik kal és
is me rô seik kel ki ta ta roz ták ezt a ká pol nát – miu tán bér be vet ték az egy -
ház tól. A múlt év au gusz tu sá ra ké szült el ben ne az el sô kiál lí tás.1

A szer ve zôk mû te rem-tár lat nak ter vez ték, szán dé kuk az volt, hogy a
kiál lí tott mo dern mû vek mel lett ne ves elôadó kat, köl tô ket, mû vé sze ket,
egye te mi ta ná ro kat stb. kér nek fel a he ten ként vál to zó prog ram még ér -
de ke seb bé té te lé re.

Ezt a kez de mé nye zést az el múlt év ben meg je lent la pok na gy lel ke se dés -
sel fo gad ták. Ez ter mé sze tes is volt, hi szen a csak mû vé sze ti ber kek ben
is me rôs kiál lí tó mû vé szek mel lett olyan ne ve ket is ol vas ha tunk a ha ma -
ro san meg je lent pros pek tu sok ban, is mer te tôk ben stb. mi nt Bor sos Mik lós,
Weö res Sán dor, Ró nay György, Gyur ko vics Ti bor, Nagy At ti la stb.

A ká pol ná ban kiál lí tó mû vé szek el fe lej tet ték a kiál lí tá su kat le zsû -
riz tet ni, nem volt hi va ta los szerv a ren dez vény so ro zat mö gött, vi szont a
prog ra mok és pros pek tu sok sze rint ott a ma gyaror szá gi „avant gar de” mû -
vé szek je len tôs cso port ja ál lít ki nya ran ta rend sze re sen.



2 Ró nay György: Aján lás 
egy ká pol ná hoz. Élet és Iro -
da lom, 1970. au gusz tus 15.

3 1970-ben a le po rel lók, 
ka ta ló gu sok és meg hí vók 
az ak ko ri ban nyom dász ként
dol go zó Mol nár V. Jó zsef
köz re mû kö dé sé vel ké szül -
tek, 1971-ben Galántai
szervezésében.
4 Ilyen do ku men tum ed dig 
nem ke rült elô.

5 Er dély Mik lós Neu mák 
(Ho mokkal a kis de det?) 
cí mû mû ve, kiál lít va: 1971.
jú nius 16–jú lius 6.
6 Prut kay Pé ter: Ma gyar
koz mosz, 1970, kiál lít va a
No. 1 cso port kiál lí tá sán
(Mûteremkiállítás VI.), 1971.
július 7–14.

7 A hatvanas évek má so dik 
fe lé ben ki bon ta ko zó szim -
po zi on- moz ga lom nak is kö -
szön he tô, hogy a hetvenes
évek ben gyá rak és üze mek
is kö töt tek ilyen szer zô dé -
se ket. E mö gött a mû vé szet
„de mok ra ti zá lá si” szán dé -
ka hú zó dott meg, mi sze rint
a mû vek úgy ke rül het nek
iga zán kö zel a két ke zi dol -
go zók hoz, ha azok a mun -
ká sok köz vet len kör nye ze -
té ben ké szül nek.
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Ez a tör vény sér tés szül te a múlt évi egy re me ré szebb nyi lat ko za to kat
és az ez év re szó ló dé li bá bos ter ve ket. Pe dig eb ben az idô ben még a fiatal
mû vé szek ter ve és cél ja po zi tív nak [volt] ér té kel he tô. Idéz zük eh hez az
Élet és Iro da lom 1970/33. szá má ból Ró nay György aláb bi so rait:

„Nem az a fon tos, ho gy egy al ko tás alá mi lyen cím ke ra gaszt ha tó, ha -
nem, hogy ez az al ko tás szép-e – ter mé sze te sen a szó nak nem nyárs pol gá -
ri, még ke vés bé kis pol gá ri ér tel mé ben –, ha nem ab ban a gaz da gabb és mé -
lyebb ér tel mé ben, ami egy ben igaz sá got, hi te les sé get és igaz mon dást je lent.
Va gyis olyas mit, ami – a nagy fran cia köl tô, Elu ard sza vá val – »él ni se -
gít«; te hát szeb bé, töb bé, szé le seb bé, tel je seb bé, egy szó val em be rib bé te -
szi éle tün ket: ki tá gít ja az így ér tel me zett »mû vé szi szép« di men zió já -
val, le gyen az akár figu ra tív, akár nonfigu ra tív, akár »de ko ra tív« (hi szen
an nak ide jén Gau gu in nek is ezt ve tet ték a sze mé re), akár a tu dat mély -
tar tal ma it al ko tás ba gyú róan exp resszív.”2

S nagy já ból ha son lóan nyi lat koz tak az ér tô mû vé szet tör té né szek, al ko -
tást is me rôk is.

Ám a kiál lí tó fiata lok nak – szin te úgy mond hat juk fe jé be szállt a di -
csô ség. A múlt év ôs zén és az ez év ko ra ta va szán kü lön fé le fe le lôs ki -
adó ál tal nem jel zett pros pek tu saik[ban]3 már sok szor íz lés te len, és két -
ér tel mû szö ve ge ket is le nyom tat tak. Így tör tén he tett meg az, hogy a ta valy
még ne ves mû vé szek, írók, köl tôk stb. ne vei vel fém jel zett úgy ne ve zett
„pár hu za mos prog ram”-juk a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium Iro dal mi és Ze nei
Fô osz tály mun ka tár sai ál tal több íz ben és több he lyen ki fo gá solt or giá -
vá süllyed tek.4 A kiál lí tott mû vek kö zött is, mi vel nem zsû riz ték le azo -
kat – szá mos vi tat ha tó ke rült be mu ta tás ra.

Fel te he tôen a fen tiek in dí tot ták meg azt a saj tókam pányt, ame lyik az
idén megin dult a ba la ton bog lá ri Kör men dy- ká pol na kiál lí tói el len. Esz -
ter go mi Lász ló új ság író a Ma gyar Hír lap ban olyan, ál ta la is lá tott kép -
rôl em lé ke zett meg, amely tu laj don kép pen ho mok kal te li nej lon zacs kó volt,
amely bôl két ol dalt egy-egy tej pum pa állt ki.5 Sôt, lá tott egy olyan mû -
al ko tást is, amely egy ezüst tel be má zolt dög lött ve réb volt, amely nek
tes té re szí nes pil lan gó kat ra gasz tott a „mû vész”.6

A So mo gyi Nép lap 1971. évi 158. szá má ban Ho rá nyi Bar na figyel met  kel -
tô cik ke után a So mogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya leál lí tot -
ta a ká pol na tár la tot és a ve le kap cso la tos pár hu za mos prog ra mo kat.

A jö vô ben cél sze rû len ne vagy a KISZ Bi zott ság gal, vagy a ba la ton bog -
lá ri nagy köz sé gi ta náccsal, vagy a ba la ton bog lá ri Já rá si Mû ve lô dé si Ház -
zal szo cia lis ta szer zô dést7 köt tet ni né hány ol yan figu ra tív vagy nonfigu -
ra tív mû vésszel, akik a tör vé nyes út meg tar tá sá val, eset leg fiatal
mû vé szet tör té né szek tár lat ve ze té sét is igény be vé ve ott, ma ra dan dó mû -
vé sze ti él ményt nyúj tó kiál lí tá so kat tud nak és akar nak ren dez ni.

Be fe je zé sül nyo ma té ko san hang sú lyoz nunk kell, hogy a ba la ton bog lá ri
Kör men dy- ká pol na tár la tai nak üze mel te té se nem mú zeu mi fe ladat, és ab ban
a So mogy Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá ga sem ed dig, sem pil la nat nyi lag, sem
ez után nem fog részt ven ni.

dr. Dra vecz ky Ba lázs
Ka pos vár, 1971. no vem ber 17.

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal; kéz írá sos meg jegy zés: T/108/71–73. Agit. 9. a., ikt. pe csét: T/108/1/71. Ér ke zett: XI. 17.]



1 Pro pa gan da és Mû ve lô -
dés ügyi Osz tály.

2 Ké zí rá sos meg jegy zés: 
„A mû vészek két, egy más -
sal szem ben ál ló tá bor ra
sza kad tak, Alap-ta gok ra és
nem Alap-ta gok ra. Sok szél -
sô sé ges né zet él kö zöt tük,
az ért he tô ség gel nem so kat
tö rôd nek. A mû vek ál ta lá -
ban a non fi gu ra tív irány za -
tok nak ked vez nek.”

3 Az elô adás írá sos, il let ve 
hang anya ga nem ta lál ha tó.
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37.

Fel jegy zés
A So mogy Me gyei PMO1 ér te kez let rôl (1971. no vem ber 18.)

A ki bô ví tett osz tály ér te kez let a le a dott szem pon tok sze rint szer ve zô -
dött, azon 25 fô vett részt.

Je len vol tak: Aczél György elv társ és Né meth Fe renc elv társ me gyei el -
sô tit kár. Az ér te kez le tet Bí ró Gyu la me gyei tit kár ve zet te. 

A be ve ze tô elô adást Ko csis Lász ló osz tály ve ze tô tar tot ta. 

1./ Be szá mo ló
A me gye tu do má nyos, köz ok ta tá si és kul tu rá lis mun ká ját rész le te sen és
igé nye sen ele mez te. 

2./ Vi ta

[…]

d./ Kép zô mû vé szet2

1. Az al ko tó mû he lyek fe le lôs sé ge az utób bi idô ben mint ha csök kent vol -
na.

2. A bog lá ri ká pol ná ból tár lat lett, zsû ri zet len ké pek bôl. Saj tó vi tá ja
kü lön bö zô volt: A Ké pes  Új ság és a Vir gi lia (sic!) di csér te, a Ma gyar
Hír lap el ma rasz tal ta. 

3. Al ko tók, kri ti ku sok és be fo ga dók kö zött nagy a tá vol ság, kö ze led niük
kel le ne.

Aczél György elv társ a dél utá ni há rom és fél órás elôadá sá ban3 rész le tes
vá laszt adott a fen ti prob lé mák ra. 
Bu da pest, 1971. no vem ber 20. 

Mol nár Gyu la

[MOL MDP–MSZMP Ira tok Osz tá lya, 288. f. 36/1971/1. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal] 

38.

Má so lat!

Ga lán tai György
fes tô mû vész mû ter me
Bu da pest II. Fran kel Leó u. 68/b. II I. 16.
Te le fon: 162-569
Nyá ron: jú nius tól–szep tem be rig
Ká pol na-mû te rem
Ba la ton bog lár, Te me tô domb

Ked ves Gu lyás Elv társ!

Ba la ton bog lá ri, 1971. de cem ber 21-i ta nács ko zá sunk – ahol je len volt Ön,
Né meth Er nô, Ko vács Sá muel és én – nem volt ered mé nyes, ar ról jegy zô -
könyv nem ké szült, ezért most az Ön ké ré sé re le írom el kép ze lé se met az
1972. évi ká pol na tár la tok meg ren de zé sé rôl.
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1972-ben a ká pol na tár la tok anya gát a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to -
rá tus sal zsû riz tet jük. A nyom dai kiad vá nyo kat, il let ve pro pa gan daanya -
got en ge dé lyez tet jük. A ká pol na tár la to kat to vább ra is mû te rem-kiál lí tá -
sok ként kí ván juk ren dez ni.

A leg jobb ma gyar ha gyo má nyo kat kí ván juk foly tat ni (Mo holy-Nagy, Schöf -
fer, Va sa relly, Ke mény, Kas sák, Vaj da). Ezt a tö rek vé sün ket se gí ti az a
tény, hogy a kiál lí tá sok hoz se gít sé get ka punk a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria,
a Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó In té zet és a Ma gyar Te le ví zió há rom ki vá ló
mû vé szet tör té né szé tôl, akik az anya got összeál lít ják.

Aho gyan volt Nagy bá nyai vagy Szentend rei is ko la, úgy le het bog lá ri is.
Ezt biz to sít ja a lel kes és te het sé ges eu ró pai kva li tá sú mû vész gár da. A ká -
pol na tár la tok kal pár hu za mo san al ko tó mun ka is fo lyik a ká pol ná ban, ill.
an nak kör nyé kén. A ká pol na mû te rem jel le ge a tár lat lá to ga tá sok nak mû te -
rem lá to ga tás jel le get is ad, ahol a je len lé vô mû vé szek a lá to ga tót kö -
zel tud ják hoz ni a mû al ko tás hoz, és az al ko tó mun ka is em ber kö zel be ke -
rül. Elosz la nak a mo dern mû vé szet rôl al ko tott men de mon dák.

Az 1970–71 évek ta pasz ta la tai azt bi zo nyít ják, hogy az em be rek nek szük -
sé gük van er re a spe ciá lis kul tu rá lis ob jek tum ra. Pé csett van kisfilm
fesz ti vál, Mis kol con grafikai bien ná lé stb. Ter mé sze tes em be ri igény te -
hát, hogy kon cep ció zus kul tu rá lis ob jek tu mok le gye nek. Gon do lom, ezt nem
szük sé ges fej te get nem, hi szen ze nei te rü le ten Önök is lét re hoz tak ha son -
ló he lye ket.

Önök – mint mond ták – se gí te ni sze ret né nek, [de] a se gít sé get nem ab -
ban lá tom, hogy meg szün tes sék a ká pol na tár la tok jel le gét, és ga lé riát
csi nál ja nak be lô le kü lön bö zô anya gok be mu ta tá sá val, ha nem ab ban, hogy
tá mo gas sák gon do la taink és al ko tói el kép ze lé seink ki bon ta ko zá sát.

A ká pol na tár la tok nép sze rûek vol tak azért, mert egy spe ciá lis vi zuá -
lis ku ta tó te rü let fó ru má vá és egy prog resszív al ko tó kö zös ség be mu tat ko -
zó he lyé vé vál tak. Ha ezt a felada tát nem tel je sí ti, úgy el ve szí ti von -
zá sát.

A ba la ton bog lá ri ta nács dol go zó ja, Sa la mon Já nos 1971 má ju sá ban meg -
szer vez te, hogy a ta nács ren del ke zé sé re ál ló összeg bôl és tár sa dal mi mun -
ká val a szük sé ges se gít sé get meg kap hat tuk vol na.1 Az el nök a sa ját fü -
lem hal la tá ra ad ta ki az uta sí tást a rea li zá lás ra. Ami kor meg int
leutaz tam, Sa la mon Já nos már más mun ka kör ben dol go zott, és össze- vissza
be szélt.

A ká pol na tár la tok el len egy ki fo gást emel tek csak, a zsû ri zés hiá nyát,
ami 1972-ben nem lesz prob lé ma. Te hát nem lá tom aka dá lyát a kü lön ben is
ese dé kes Te me tô domb-ren de zés nek. Ké rem, bíz zák azt Sa la mon Já nos ra.

Amennyi ben ta lá lunk pat ro ná ló szer vet, úgy an nak ne vét a nyom tat vá -
nyain kon ter mé sze te sen fel tün tet jük.

Bi zo nyá ra ke ve set tud ró lam, ezért pár önélet raj zi ténnyel jel le mez -
ném ma gam, ha ez szük sé ges, hogy job ban él vez zem bi zal mát.

1941-ben szü let tem Bi ká cson (Tol na m.). Apám ke res ke del mi al kal ma zott.
1961-ben vé gez tem a szé kes fe hér vá ri Já ky Jó zsef Mély épí tô Tech ni ku mot.
1967-ben kap tam dip lo mát a Ma gyar Kép zô mû vé sze ti Fô is ko lán.

Tag ja va gyok a Mû vé sze ti Alap nak, a Fia tal Mû vé szek Stú dió já nak, a
Szak szer ve zet nek és a KISZ-nek.

Ál la mi tá mo ga tás sal vol tam az NDK-ban, a Szov jetunió ban és Olaszor -
szág ban.

Há rom évig Stú dió-ösz tön dí jas vol tam. Deb re cen ben kap tam kép zô mû vé -
sze ti dí jat 1971-ben, és Keszt he lyen 1961-ben, 1966-ban rek lám grafikai
dí jat kap tam.

El sô ön ál ló kiál lí tá som 1969-ben volt, az óta ál lan dóan kiál lí tok a Stú -
dió kiál lí tá so kon és kü lön bö zô más kiál lí tá so kon. Lát ha tók vol tak mû veim
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a Ma gyar Nem ze ti Ga lé riá ban, a Mû csar nok ban, az Ernst Mú zeum ban, a deb -
re ce ni Dé ry Mú zeum ban stb.

1971-ben hív tak Deb re cen be, nagy mé re tû mo dern gáz fû té ses mû te rem la kást
akar tak ad ni, és ígér ték, hogy jó anya gi kö rül mé nye ket biz to sí ta nak. Nem
tud tam el fo gad ni, mert ak kor már Bog lárt csi nál tam.

Na gyon sok anya gi ká rom szár ma zott ezé rt az er köl csi si ke rért, me lyet
Bog lár ral sze rez tem.

Amennyi ben el kép ze lé seim ki vi te le zé sé nek aka dá lya van: vagy meg szün -
te tem a ká pol na tár la tot és csak ma gán mû te rem ként hasz ná lom, vagy áta dom
az ál lam nak, ha költ sé gei met meg té rí tik.

Tisz te let tel:

Ga lán tai György

Bu da pest, 1971. dec. 28.

[SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gé ppel írt másodpéldány;
Artpool–Boglár, T/10/1971., gép pel írt má sod pél dány; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok,
2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; kéz írá sos meg jegy zé sek: Mû te rem re; Ara di Nó ra ne ki ír ja meg, tá mo -
gat ja, …ed di gi for mát tá mo gat ja; D. Fe hér Zsu zsa mûv. tört. tá mo ga tó ja vas lat és az ed di gi for má ban; Dr. Or mos Ti bor! ja vas -
lat (?); az irat hát ol da lán ikt. pe csét: So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tály, Ér ke zett: 1972. jan. 12., ügy szám:
9575/1972, ügy in té zô: GU.; SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, géppel írt másodpéldány]

39.

So mogy Me gyei Ta nács Tárgy: Ga lán tai György 
Vég re haj tó Bi zott sá gá nak mû ter mé nek ügye
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya Mel lék let: 1 db. le vél má so lat1

Ka pos vár, Ta nács szék ház T: 11-240
Ügy in té zô: Gu lyás Jó zsef
Szám: 9575/1972

Köz sé gi Ta nács El nö ké nek
Ba la ton bog lár

Ked ves El nök Elv társ!

Mel lé kel ten meg kül döm Ga lán tai György le ve lé nek má so la tát és a kö vet -
ke zôk re ké rem El nök Elv tár sat!

1. Meg be szé lé sünk és a le vél alap ján szí ves ked jen mie lôbb nyi lat koz ni
ar ról, hogy a ká polna épü le te al kal mas-e – a vo nat ko zó egész ség ügyi
elôírá sok figye lem be vé te lé vel – ar ra, hogy ott to vább ra is mû te rem le -
gyen. (WC, víz hiá nya!) Ug yan is ha nem, ak kor ele ve ki zárt Ga lán tai
György to váb bi ott-tartózkodá sa.

2. Ha csak kiál lí tá si he lyi ség ma rad na – fel té te lez ve Ga lán tai György
bér lô jo gait – a ta nács hoz zá já rul-e ah hoz, hogy mel lék he lyi sé gek hiá -
nyá ban oda kö zön ség men jen?

3. Szí ves ked jék osz tá lyo mat tá jé koz tat ni ar ról, hogy mi a köz sé gi ta nács
ál lás fog la lá sa és vé le mé nye a kiál lí tá sok to váb bi so ra ügyé ben.
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Ké rem, hogy ja vas la tát mie lôbb jut tas sa el osz tá lyom hoz.
Elv tár si üd vöz let tel:

Hor váth La jos sk.
osz tály ve ze tô (h.)

Ka pos vár, 1972. ja nuár 13.

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal;
SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gép pel írt má sod pél dány]

40.

Köz sé gi Ta nács El nö ké tôl Tárgy: Ga lán tai György 
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. mû ter mé nek ügye
Te le fon: 17. Hiv. szám: 9575/1972.
1631/1972. szám

So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya
Fo nyód

Ga lán tai György mû ter mé vel kap cso la to san fen ti szá mon hoz zám in té zett
le ve lé ben fel tett kér dé sek re az aláb biak ban adom meg vá la szun kat, il let -
ve ál lás fog la lá sun kat:
1./ A káp ol na épü le te mû te rem cél já ra, il let ve ál lan dó ott-tartózkodás -

ra a szük sé ges kö ze gész ség ügyi elôírá sok nél kül a Kö ze gész ség ügyi és
Jár vány ügyi In té zet hoz zá já ru lá sa nél kül nem mû köd het.

1./ Amennyi ben az épü let csak meg ha tá ro zott idô ben, kiál lí tás cél já ra
nyí lik meg, ez eset ben el kép zel he tô il lem hely és víz hiá nyá ban va ló
mû köd te té se is, mi vel a temp lo mok ban is ál lan dóan na gyobb tö meg je -
le nik meg lá to ga tás cél já ra az em lí tett egész ség ügyi elôírá sok be -
tar tá sa nél kül.

2./ Ga lán tai György bér lô jo gait te kint ve, az épü let ki zá ró la gos kiál -
lí tá si he lyi ség fenn tar tá sát il le tôen, szük sé ges nek lát juk az egész -
ség ügyi elôírá sok be tar tá sát (WC és víz). Mi vel az el múlt évi gya -
kor la tok azt iga zol ták, ho gy Ga lán tai György és mû vész tár sai a nap nak
nem csak egy bi zo nyos sza ká ban, ha nem több na pot fo lya ma to san tar tóz -
kod nak a ká pol ná ban.

3./ A kiál lí tá sok to váb bi sor sát il le tôen köz sé gi ta ná csunk nak az az ál -
lás fog la lá sa, hogy az 1971. év ben kiala kult for má val sem mi eset ben
sem tu dunk egyetér te ni, nem csak a ta ná csunk, ha nem a la kos ság túl -
nyo mó több sé gé nek is az a vé le mé nye, hogy [ez] a te vé keny ség az al -
ko tó mû vé szet meg csú fo lá sa volt.

Amennyi ben Ga lán tai György 1972-ben a bead vány ban1 fel so rolt zsû ri zett
és en ge dé lye zett nyom dai kiad vá nyok kal, pro pa gan daanya gok kal kí ván te -
vé keny ked ni, és a ká pol ná hoz biz to sít ja az egész ség ügyi elôírá sok nak meg -
fe le lô kö ve tel mé nye ket, a ká pol na tár lat to vább ra is mû köd het ne, mû te rem-
kiál lí tás ként.

A köz sé gi ta nács ré szé rôl a ká pol na kör nyé ké re 1972-ben sem vi zet, sem
WC-t épí te ni nem tu dunk. Igaz, hogy ko ráb ban, 1970-ben tet tünk ol yan ígé -
re tet, hogy amennyi ben a tár lat az ak ko ri szín vo nal nak meg fe le lôen, il -
let ve to vább fej lôd ve mû kö dik, a Te me tô dom bot if jú sá gi park ká ala kít juk,
és ve le egy idô ben biz to sít juk a víz-, vil lany há ló zat kiépí té sét, va la -
mint WC épí té sét. 1971-ben meg is ter vez tet tük, sôt a ki vi te le zés hez kezd -
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tünk ké szü lôd ni, ami kor a ká pol na tár lat mû kö dé se kö rül az en ge dé lye zé si
és szín vo na lon alu li prob lé mák fel ve tôd tek. Így az ez irá nyú fej lesz té -
si ter vein ket fél re tet tük, és a ren del ke zés re ál ló pénz esz kö zö ket más te -
rü le te ken hasz nál tuk fel.

Ba la ton bog lár, 1972. feb ruár 8.

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

1631/1972. szám
Exp.: 1972. feb ruár 8.
Irat tár
[alá írás] ta nács el nök

[SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gép pel írt má sod pél dány kéz írá sos
meg jegy zés: u. e. a le vél Ka pos vár ra cí mez ve; SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat,
saját ke zû aláírás sal]

41.

Ked ves Gyu ri kám! Ba la ton bog lár, 1972. II. 20.

Le ve lét meg kap tam. Ne ha ra gud jon, hogy ilyen so ká vá rat tam a vá lasz adá -
som mal.

A ká pol ná nak ez év ben a min den kép pe ni kül sô-bel sô rend be ho zá sa esz -
té ti kai, egész ség ügyi szem pon to kat szem elôtt tart va, vé le mé nyem sze rint
pén zü gyi té ren el kép zel he tet len.

Az el múlt év ben meg volt a le he tô ség a tár sa dal mi össze fo gás ra. En nek
ki hasz ná lat lan sá ga nem raj tam mú lott. Ön tud ja leg job ban, hogy ta valy a
ká pol na tár lat tal kap cso la to san mi lyen ha tó sá gi és sze mé lyi el len té tek
me rül tek fel. Ez emész tet te fel az idôt és ener giát.

Azo kat a ma gán se gít sé ge ket még egy szer csa ta sor ba ál lí ta ni, ne ha ra -
gud jon, de nem áll mó dom ban.

Sa ját erôm höz mér ve anya gi lag szí ve sen se gí tek, ami tô lem tel he tô.
Ba rá ti sze re tet tel a mie lôb bi vi szont lá tás ra:

Sa la mon Já nos 

[Art pool–Bog lár, T/2/1972., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]
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42.

Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt Tárgy: Ká pol na-kiál lí tás 
Köz sé gi Bi zott sá ga ügy ira tai
Ba la ton bog lár Mel lék let: irat cso mó
25/1972.

BA LAS SA BÉ LA ET. RÉ SZÉ RE
Fo nyód

Ked ves Ba las sa Elv társ!

Az ap pa rá tusér te kez le ten ka pott uta sí tás nak meg fe le lôen a ba la ton bog lá -
ri ká pol nakiál lí tás ügyé ben ke let ke zett ügy ira to kat mel lék let ként csa -
tol va tisz te let tel meg küld jük. 

Ba la ton bog lár, 1972. feb ruár 28. 

Elv tár si üd vöz let tel: 

Ôsze Ist ván 

[SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírással,
kéz írás sal a lap te te jén: 73. Agit./16/1/1972.; kéz írá sos meg jegy zés: L. (lát tam) M, Köz sé gi pb.-vel, ta náccsal meg be szél tem, M.]

43.

So mogy Me gyei Ta nács VB Tárgy: Mû so rok, ren dez vé nyek
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya és kiál lí tá sok 
Ka pos vár, Ta nács szék ház en ge dé lye zé se
Ügy in té zô: Kluj ber Lász ló
Szám: 9862/1972.

Va la mennyi Köz sé gi, Nagy köz sé gi Ta nács,
Já rá si Hi va tal El nö ké nek, Vá ro si Ta nács
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya Ve ze tô jé nek és
Mû ve lô dé si In téz mé nyek Igaz ga tói nak
Szék he lyén

Ked ves Elv társ!

Az utób bi idô ben sok prob lé mát ta pasz tal tunk mû vé sze ti mû so rok, szó ra -
koz ta tó ren dez vé nyek és kép zô mû vé sze ti kiál lí tá sok en ge dé lye zé sé vel és
ren de zé sé vel kap cso la to san.

A mû vé sze ti szem lék és [a] KI MIT TUD? já rá si, vá ro si be mu ta tóin több
mû ked ve lô mû vé sze ti együt tes (fô leg iro dal mi szín pad) po li ti kai lag té -
ves, fél reért he tô (nem egyér tel mû) és szak mai lag is gyen ge pro duk ciót mu -
ta tott be, to váb bá eg yes köz sé gi, üze mi (el sô sor ban ter me lô szö vet ke ze ti),
vál la la ti és mû ve lô dé si in téz mé nyi ren dez vé nyen mû vé szi leg gyen ge, job -
bá ra össze csa pott szó ra koz ta tó és könnyû ze nei mû sort bo nyo lí tot tak le.
Ta pasz tal tuk to váb bá, hogy több köz ség ben és mû ve lô dé si in téz mény ben a
Lek to rá tus ál tal nem en ge dé lye zett kiál lí tá si anya got mu tat tak be.

A hi bás gya kor lat és hiá nyos ság mie lôb bi fel szá mo lá sa ér de ké ben fel -
hív juk a figyel met a leg fon to sabb ten ni va lók ra, s azok ma ra dék ta lan be -
tar tá sá ra.
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1. Köz sé gek ben és vá ro sok ban, to váb bá a köz sé gek és vá ro sok te rü le tén mû -
kö dô va la mennyi gaz da sá gi ob jek tum ban, mû ve lô dé si és egyéb in téz mény -
ben min den he lyi szer ve zé sû mû ked ve lô mû vé sze ti mû sor az ad ott ta nács
(köz sé gi, nagy köz sé gi, vá ro si) en ge dé lye, hi va tá sos mû vé sze ti pro duk -
ció a já rá si hi va tal és vá ro si ta nács mû ve lô dés ügyi osz tá lyai en ge dé -
lyé vel mu tat ha tók be.

2. Más köz igaz ga tá si egy ség te rü le tén mû kö dô mû vé sze ti cso port és ott
szer ve zett bár mi ne mû mû vé sze ti ren dez vény csak a já rá si hi va tal mû -
ve lô dés ügyi osz tá lyá nak elô ze tes en ge dé lye alap ján mu tat ha tó be.

3. Me gyei köz pon ti szer ve zé sû mû sort (hang ver seny, me gyei mû vé sze ti együt -
te sek, szín há zi al kal mi összeál lí tás stb.) és me gyén kí vü li szerv pro -
duk cióit (cir kusz, eszt rád mû sor, tánc ze nei mû sor, Dé ry né Szín ház stb.)
csak a me gyei ta nács mû ve lô dés ügyi osz tá lya elô ze tes en ge dé lyé vel
ren dez het nek meg vá ro sok és köz sé gek te rü le tén. A pro duk ció meg ren -
de zé sé hez szük sé ges a já rá si hi va tal mû ve lô dés ügyi osz tá lyá nak en ge -
dé lye is.

A gya kor la ti meg va ló sí tás so rán kér jük fo lya ma to san figye lem mel kí sér ni
a fen tiek re vo nat ko zó ha tá lyos ren de le te ket.

Ez ek:
1. A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz ter 1/1958. (I. 31.) MM. szá mú ren de le te a mû -

so ros elôadá sok ról szó ló 1958. évi 3. szá mú tör vényere jû ren de let vég -
re haj tá sá ról: (Rész le te sen tá jé koz tat: kik ren dez het nek elôadá so kat,
mi a so ro zat-e lôadás, hi va tá sos mû vé szek köz re mû kö dé sé vel ren de zett
mû so rok, elôadá sok en ge dé lye zé si el já rá sa, ren de zé si dí jak kér dé sei,
a mû so rok en ge dé lye zé se és koor di ná lá sa, mû ked ve lô együt te sek köz re -
mû kö dé sé vel ren de zett mû so ros elôadá sok és tánc mu lat sá gok, mely
elôadá sok te kin ten dôk be lé pô dí jas nak, a mû sor tar tal máért va ló fe le -
lôs ség, mely szer vek ren dez het nek ön ál lóan mû so ro kat és me lyek nek nem
kell en ge délyt kér ni, a mû so rok meg tar tá sá hoz csu pán be je len té si kö -
te le zett ség ter he li ez eset ben ôket, a rá dió és te le ví zió adá sai val
kap cso la tos prob lé mák, hang le mez- és mag ne to fonmû so rok en ge dé lye zé -
se, a jog sza bály meg sér té se ese tén mi lyen sza bály sér té si el já rás in -
dít ha tó stb.)

2. A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz ter 139/1958. (M.K.9.) MM. szá mú uta sí tá sa a kö -
zön ség szer ve zés rôl. Szer ve zé si ju ta lék fel vé te lé re jo go sí tot tak meg -
ha tá ro zá sa, a ju ta lékkul csok megál la pí tá sa, mely mû sor tí pu sok és szer -
vek es nek kü lön el bí rá lás alá, mi a kö zön ség szer ve zô (bi zo má nyos,
al bi zo má nyos felada ta és kö te les sé ge stb.)

3. A Mû ve lô dés ügyi Mi nisz ter és Mun ka ügyi Mi nisz ter 61/1959. (M.K.21.)
MM. szá mú együt tes uta sí tá sa a nép mû ve lé si is me ret ter jesz tô te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes dí ja zá sok sza bá lyo zá sá ról. (Rész le te sen is -
mer te ti az is me ret ter jesz tô elôadá sok kü lön bö zô ka te gó riá ban tör té nô
dí ja zá sát, tan fo lyam- és szak kör ve ze tôk dí ja zá sát, az elôadá sok ad mi -
niszt rá lá sát.)

4. A 178/1960. (M.K.22.) MM. sz. uta sí tás hoz ki a dott „Mû ve lô dé si Ott ho -
nok sza bály za ta” c. jog sza bály is me re te rend kí vül fon tos, mert min den
mû ve lô dé si ott hon nal kap cso la tos szer ve ze ti és te vé keny sé gi vo nat ko -
zást sza bá lyoz.

5. A Bel ke res ke del mi Mi nisz ter és a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz ter az 1969.
de cem ber 16-án meg je lent Mû ve lô dé si Köz löny 24. szá má ban együt te sen
ren de zik a ven dég lá tó ipa ri mû so rok kal kap cso la tos leg fon to sabb kér -
dé se ket.



1 Art pool–Bog lár, 
K/1/1972.
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6. A hi vat ko zott jog sza bá lyok a ta ná csok át szer ve zé se kap csán bi zo nyos
ha tás kö ri vál to zá sok alá es tek, de lé nye gük ben nem vál toz tak. Fel tét -
le nül kí vá na tos át ta nul má nyoz ni a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz ter 178/1960.
(M.K. 22.) MM. sz. uta sí tá sá hoz ki a dott „Mû ve lô dé si Ott ho nok Sza bály -
za ta” cí mû kiad ványt (Tan könyv kiadó kiad vá nya), to váb bá ja va sol ha tó
dr. Nyá ry Lász ló szer kesz té sé ben meg je lent (Bu da pest, 1964.) „Szín há -
zi út mu ta tó” cí mû jog sza bály-gyûj te mény.

7. A kiál lí tá sok ren de zé sé vel kap cso la tos elôírá sok is meg ta lál ha tók
1/1958. MM. ren de let ben.

Ka pos vár, 1972. áp ri lis 20.

Hor váth La jos
osz tály ve ze tô

[Art pool–Bog lár, T/3/1972., sten ci le zett pél dány sa ját ke zû aláírás sal]

44.

GA LÁN TAI GYÖRGY fes tô mû vész Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
MÛ TER ME Bu da pest I. Úri u. 54–56.
Bu da pest II., 
Fran kel Leó u. 68/B. II I. 16.
Te le fon: 162-659
Nyá ron: jú nius tól–szep tem be rig
KÁ POL NA-MÛ TE REM
Ba la ton bog lár, Te me tô domb

Bar tha Éva elv társ nô

A Ká pol na tár lat tal kap cso lat ban – hi vat koz va 1972. áp ri lis 26-án kelt
le ve lem re1 – kö zöl ni kí vá nom, ho gy az ez évi el sô kiál lí tá sunk el sô ré -
szét 1972. jú nius 11-tôl jú lius 1-ig ren dez zük, a részt vevô mû vé szek a
kö vet ke zôk:

Csu to ros Sán dor, Mol nár V. Jó zsef, Or vos And rás, Ha ris Lász ló, Sze ma -
dám György, Ilyés Ist ván, Prut kay Pé ter, Papp Osz kár, Pa izs Lász ló, Er -
dé lyi Eta, Kí gyós Sán dor, Fóth Er nô, Lak ner Lász ló, Ke se rü Ilo na, Tóth
Sán dor, Ba ra nyay And rás, Ga lán tai György, Csá ji At ti la.

Az anya got zsû ri zés cél já ból 1972. má jus 16-ig el jut tat juk a Lek to rá -
tus ba. Az anyag el jut ta tá sát Or vos And rás in té zi, aki sze mé lye sen fel ke -
re si Önö ket.

Sze ret nénk kér ni, hogy a nyom dai mun kák idô be ni el ké szí té sé re va ló te -
kin tet tel a zsû ri zést még azon a hé ten bo nyo lí ta nák le.

Az el sô kiál lí tás má so dik ré sze kiál lí tói nak név so rát, il let ve a be -
kül dé si idô pon tot 1972. má jus 20-ig meg kül döm.

En nek a kiál lí tás nak a nyit va tar tá si ide je 1972. jú lius 2-8-ig lesz.

Bu da pest, 1972. má jus 5.

Ga lán tai György

[Art pool–Bog lár, K/2/1972., gép pel írt má sod pél dány, Ga lán tai György kéz írá sos meg jegy zé se: zsû ri jegy zô könyv hiá nyos,
Schmal nál van a töb bi]



1
 38. dok.

2
 44. dok.

3 Ga lán tai sa ját költ sé gé re 
ve zettet te be a vil lanyt, mi -
vel a ta nács elállt a fej lesz -
té si terv tôl.
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45.

GA LÁN TAI GYÖRGY
fes tô mû vész mû ter me
Bu da pest II., Fran kel Leó u. 68/b. II I. 16.
Te le fon: 162-659
Nyá ron: jú nius tól–szep tem be rig
KÁ POL NA-MÛ TE REM
Ba la ton bog lár, Te me tô domb

So mogy Me gyei Ta nács VB
Mû ve lô dés ügyi Osz tály Ve ze tô je

Tisz telt Hor váth La jos elv társ!

Gu lyás elv társ nak írt de cem be ri meg be szé lé sün ket rög zí tô le ve lem re,1 a
mai na pig nem kap tam vá laszt. A ba la ton bog lá ri ká pol na tár la to kat idén is
meg kí ván juk ren dez ni, amit a szük sé ges en ge dé lyek meg szer zé sé vel aka -
runk rea li zál ni. 

A kiál lí tá sok anya gá ra meg kér tük a zsû rit a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus tól.2

A ká polna bel sô vi lá gí tá sá nak el ké szí té sé rôl in téz ked tem, ígé re tek sze -
rint nyi tás ra, 1972. jú nius 11-re el ké szül.3

A ká polna, ill. mel lék he lyi sé gei mû te rem ként és la kás ként is funk cio -
nál nak, az eh hez szük sé ges mi ni má lis egész ség ügyi kí vá nal mak be tar tá sá -
val. 

A ká pol na bel sôt ta ta roz zuk és kiál lí tás nak meg fe le lôen kí ván juk be -
ren dez ni. 

Ké rem Hor váth La jos elv tár sat, tá jé koz tas son ar ról, hogy mi lyen en ge -
dé lyek szük sé ge sek az em lí tet te ken kí vül, ill. a Mû ve lô dés ügyi Osz tály
ré szé rôl szük sé ges en ge délyt megad ni szí ves ked jen. 

Bu da pest, 1972. má jus 15. 

Tisz te let tel: 

Ga lán tai György
fes tô mû vész

[Art pool–Bog lár, T/5/1972., gép pel írt má sod pél dány]



1 47. sz. do ku men tum.
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46.

So mogy Me gyei Köz egész ség- Tárgy: Kiál lí tá sok nál 
ügyi – Jár vány ügyi Ál lo más eü. elôírá sok 
Ka pos vár, Fo dor Jó zsef tér 1. irán ti ér dek lô dés
Te le fon: 12-550, 12-276., Pf.: 50.
Szám: 1.745/1972. Mel lék let: 1 db.1

Dr. Schnei der Ist ván né
Já rá si ÁKJF.
Fo nyód
Ady E. u. 1.

Ga lán tai György fes tô mû vész nek hi va ta lom hoz in té zett le ve lét mel lé kel -
ten má so lat ban meg kül döm, az zal, hogy mint el sô fo kú egész ség ügyi ha tó ság
in téz ked ni szí ves ked jék.

Ka pos vár, 1972. má jus 19.

Dr. Tóth Sán dor
KÖ JÁL igaz ga tó fô or vos

[Art pool–Bog lár, T/7/1972., gép pel írt tisztázat, saját  ke zû aláírás sal, az irat hát ol da lán: Ga lán tai György fes tô mû vész, Bu da -
pest, Fran kel Leó u. 68/B. II I. 16. Fen tie ket szí ves tu do má sul vé tel vé gett meg kül döm. Ka pos vár, 1972. máj. 19., dr. Tóth Sán dor
Köjál igaz ga tó fô or vos, sa ját ke zû alá í rá ssal]

47.

GA LÁN TAI GYÖRGY
fes tô mû vész mû ter me
Bu da pest II., Fran kel Leó u. 68/b. II I. 16.
Te le fon: 162-659

Nyá ron: jú nius tól–szep tem be rig
KÁ POL NA-MÛ TE REM
Ba la ton bog lár, Te me tô domb

Ka pos vá ri Kö ze gész ség ügyi és Jár vány ügyi Ál lo más
Ka pos vár

Alu lí rott a ba la ton bog lá ri Te me tô dom bon lé vô te me tô ká pol nát bé rel tem ki
a Ka to li kus Egy ház köz ség tôl, ah ol a nyá ri hó na pok ban la kom, ill. dol go -
zom. 

A ká pol na-mû te rem ben nyil vá nos és en ge dé lye zett kiál lí tá so kat ren de -
zek.

Ké rem, tá jé koz tas sa nak ar ról, hogy mi lyen mi ni má lis egész ség ügyi elôírá -
so kat kell be tar ta nom.

Bu da pest, 1972. má jus 15. 

Ga lán tai György
fes tô mû vész

[Art pool–Bog lár, T/6/1972., gép pel írt má sod pél dány]



1 Az 1972-es év el sô kiál lí -
tásai nak el bí rá lá sá ra fel -
kért lek to rá tu si zsû ri az
anya got ugyan meg te kin tet -
te, de a jegy zô köny vet nem
ír ta alá. Má jus 29-re a Lek -
to rá tus a do ku men tum ban
sze rep lô szak em be rek bôl
ál ló új zsû rit hí vott össze,
akik az el vi ál lás fog la lást
kö ve tô vá lo ga tás után jó vá -
hagy ták a kiál lí tás ra ke rü lô
mû vek lis tá ját. 

2 A Ma gyar Kép zô- és Ipar -
mû vé szek Szö vet sé ge.
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48.

Jegy zô könyv

Fel vé ve: 1972. má jus 29-én a Ba la to ni (sic!) Ká pol na Tár lat bí rá la tá val
kap cso la tos el vi ál lás fog la lás ról.1

Je len van nak: Meg hí vot tak:
Or mos Ti bor igaz ga tó Dá vid Ka ta lin müt.
Bar tha Éva igaz ga tó h. Né meth La jos müt.
Dr. Hol ló si Ist ván né e. a. So mo gyi Jó zsef szm.
Ha vas Va lé ria e. a. Csík Ist ván fm.
Bod ro gi Mi hály né jkv. v. Ei gel Ist ván fm.
Tek nôs Pé ter né e. a. dr. Pusz tai Gab riel la /Mûv.M./

Or mos Ti bor: Is mer te tem az elv tár sak kal, mié rt hív tam meg Önö ket. Itt
van ez a Ba la to ni (Sic!) Ká pol na Tár lat. Olyan irány za tok be mu ta tá sá val
je lent kez tek, me lyek nél el gon dol koz ta tó, hogy mit te gyen a Lek to rá tus.
Ilyen tö rek vé sek kel gyak ran fo gunk ta lál koz ni. Ne héz fe la dat elôtt ál -
lunk, mert ha „nem”-mel vá la szo lunk, ak kor megold juk-e a kér dést, vagy
ha „igen”-nel, ak kor is megold juk-e a kér dést?

Azért kér tem, hogy a Szö vet ség2 kiál lí tá si bi zott sá gá nak né hány tag ja
jöj jön el, és az el vi ál lás fog la lást ad ják meg. Ilyen kiál lí tást en ge dé -
lyez ni he lyes vagy hely te len? Pró bál junk va la mi fé le esz me cse rét foly tat -
ni, mert nem sze ret ném egyé ni vé le mé nyem és íz lé sem alap ján egy sze rûen
eluta sí ta ni eze ket a mû ve ket.

Ké rem olyan ál lás fog la lá su kat, mely re néz ve a ké sôb biek ben tá masz kod -
ni le het.

So mo gyi Jó zsef: Az a vé le mé nyem, hogy ha olyan mû vé szet tel áll tam szem -
ben, amit nem bír tam csi nál ni vagy nem vágy tam csi nál ni, és nem ju tott
eszem be, so sem men tem a ma gam szub jek tív bel sô tör vé nyei ha tá sá ba, el -
vet ni sem se gí tet tem.

Még annyi val is tar to zom ma gam nak és a nyil vá nos ság nak, hogy na gyon
sok mû van, ami bel sô bol dog sá got tud nyúj ta ni. Azt hi szem, hogy ez olyan
ele ven és lé te zô erô, mely[et] már majd nem hogy nem sza bad aka dá lyoz ni,
ho gy a mû vé szet egye te mes áram la tá nak út ját el zár juk, mert ha pár hu za -
mot vo nunk más mû vé szi tö rek vé sek kel, azt ta pasz tal juk, min de nütt az új,
a még mo der nebb fe lé ha la dunk.

Azt hi szem, nem vol na he lyes hi va tal ból vissza tar ta ni, az ál ta lá nos
kul túr po li ti kai szán dé kunk nem zár ja ki an nak le he tô sé gét, hogy le hes -
sen pró bál koz ni. Nem tud ni, hogy az ilyen kí sér le te zés nem tud-e to vább -
lé pés re ser ken te ni.

A XX. szá zad je len tôs mû vei nek ár nyé ká ban tel je sen új já szer vez ték ma -
gu kat. Hogy azo kon a ke re te ken be lül, ami ben meg van a tö rek vés és a
le he tô ség, hagy juk hogy le gye nek. Ugyanazok kal a fel té te lek kel, amik -
kel a töb biek zsû ri elé ke rül nek, te hát az az in téz mény, ami nek a ke -
zé ben van nak a kiál lí tá si ügyek, ig e nis tud jon ró la. Le gyen zsû ri je és
ezen be lül olyan szán dé kú em be rek le gye nek, akik nek van ér zé ke az ilyen
dol gok hoz. Pró bál juk ki, van egy cso mó do log, ami tet szik és ami nem
za var, és van olyan, am it ele ve ki zá rok. Ne kény sze rül je nek ar ra, hogy
akár ma gánmû ter mek ben mu to gas sák mû vei ket. A misz tifiká ci ót, a ha mis
mí to szok kiala ku lá sát kel le ne na gyon em ber sé ge sen meg szün tet ni, és tény -
leg az zal a tisz te let tel és gond dal vi szo nyul ni ezek hez, ami vel más mû -
vek hez.
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Nem tar tom ezt sér tô nek és kép te len va gyok kü lönb sé get ten ni a nem
zsû ri zé sen. Le het, hogy több-ke ve sebb té ve dés sel. Azo kon a mér cé ken be -
lül kor má nyoz ni, és amennyi re kul túr po li ti kai irá nyí tá sunk le he tô vé te -
szi, pró bál junk il yen kiál lí tá so kat ren dez ni, amit zsû ri zünk és azo kon a
ha tá ro kon be lül. Ne le gye nek il le gá lis kiál lí tá sok. Ami pe dig tény leg árt
kul túr po li ti kai szán dé kunk nak, azo kat ne ál lít suk ide, ha nem azo kat, ami -
ket a zsû ri még is elis mert és jo ga van szól ni.

Dá vid Ka ta lin: Az én ál lás pon tom bár mi lyen zsû ri nél az, hogy jó mû és
rossz mû. Ezt itt is meg tu dom ten ni, de az el vem az, hogy kiál lít ha tó
csak azért, mert nem rossz. Bak, Fa jó el fo gad ják a mû vei ken ész lelt hiá -
nyos sá go kat. Adott le he tô sé ge ket biz to sít va a Lek to rá tus le he tô vé ten né
a kiál lí tást. Nemcsak azért, hogy el ke rül jük a misz tifiká ci ót, ha nem azért,
mert van nak. A kor sze rût nem le het egy al ko tás sal meg te rem te ni, az tár -
sa dal mi lag jön lét re.

Ar ra ké rem Or mos elv tár sat, hogy te gye le he tô vé, hogy ezek az em be rek
kiál lít has sa nak, és te gyen le he tô vé ol yan zsû ri zést, ami ki csit meg be -
csü lés.

Pusz tai Gab riel la: Nincs ar ról szó, hogy a Lek to rá tus nem akar ja a
kiál lí tást. Vég sô so ron kép vi sel tet ve van nak olyan mû vek, me lyek már
kiál lí tá so kon sze re pel tek. És pe dig olyan kiál lí tá so kon, me lye ket a Lek -
to rá tus en ge dé lye zett. Ugya núgy ke ll bí rál ni, zsû riz ni, mint a töb bi
kiál lí tá sok al kal má val. Egy prob lé ma van, és pe dig, hogy na gyon ak tí -
vak ezek a mû vé szek, sok he lyen be mu tat ják mû vei ket. Ke vés az olyan
el len-kiál lí tá sa a mû vek nek, ahol jobb, szín vo na la sabb mû vek kel is mer -
ked het nek. Itt el sô sor ban a mû ve ket kell tény le ges ér té kük alap ján el -
bí rál ni.

Ha vas Va lé ria: A Fé nyes Ad olf Te rem ben le he tett ön költ sé ges kiál lí tást
ren dez ni. Ezek bont ják azt a ren det, amit ed dig tar tot tunk.

Ei gel Ist ván: Lát tam ezt a he lyi sé get, és a cso port né hány tag ját is is -
me rem. So kat gon dol koz tam, hogy hoz zá szól jak-e vagy nem. Amit So mo gyi
mon dott, egyetér tek ve le, hogy hoz zá szól ha tunk-e vagy nem. Ez a kiál lí -
tó he lyi ség na gyon szim pa ti kus. Fel kell za rán do kol ni a hegy re. A tár -
sa ság nak ér zé ke van, ho gyan kelt se fel a figyel met az if jú ság kö ré ben.
A bel vá ros ban egy la kás ban is ren dez tek kiál lí tást. Na gyon te het sé ges em -
be rek tar toz tak és tar toz nak ma is hoz zá juk.

Pl. Deim, Bak stb. akik a han got ad ták és na gy von zás kö rük volt. És ta -
lán eh hez a cso port hoz a be at- mu zsi kán és a fiatal ság moz gal main ke resz -
tül jut nak el. Ál ta lá ban ôk nyit ják meg a kiál lí tást. En nek a te vé keny -
ség nek ren ge teg ol yan tu laj don sá ga van, ami a kö zön sé get ma ga mel lett
tart ja.

A cso port hoz tar to zó te het sé ges em be rek te vé keny sé ge va ló ban megér dem -
li azt, hogy ne el néz zünk e moz ga lom fe lett, ha nem tisz te let ben tart suk
és figye lem mel kí sér jük.

Úgy ér zem, hogy min den or szág ban van il yen és ha son ló jel le gû tö rek -
vés, ami rossz. Ta lán ab ból a tu laj don ság ból ered, hogy az abszt rakt-mû -
vé szet te rü le tén sok di let táns nak nyí lik le he tô ség, hogy fel ké szü lés és
te het ség nél kül mí mel je azt, ami vel itt je lent ke zik.

Ar ra le gyünk te kin tet tel, hogy az egész cso port te vé keny sé ge na gyon
be le tar to zik mû vé sze ti éle tünk be. A kö zön ség in kább csak azt az ext ra -
va gáns te vé keny sé get és ügy kö dést ho no rál ja, és ezen ke resz tül a lé nye -
get vesz ti el. Ez a tár sa ság már ta valy is kiál lí tott Bog lá ron. Volt olyan
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em ber, aki több éven át si ker te le nül fel vé te li zett a fô is ko lán, és itt
egy bôl a vég célt pró bál ta elér ni.

A cso port te vé keny sé ge kül sô tu laj don sá gai ban szim pa ti kus, be lül rôl,
amit ki akar nak hoz ni a kiál lí tás ra, na gyon kri ti ka alá von ha tó.

Hogy ha meg le het csi nál ni a vá lo ga tást, ak kor mel let te len nék. Ide min -
den kép pen nagy kö zön ség za rán do kol. Azért megy fel, mert va la mi lyen él -
mény ben akar ré sze sül ni.

Csík Ist ván: Egyetér tek az elôt tem fel szó la lók kal. Ki hang sú lyoz nak
egy-két olyan vo nást, ami prob le ma ti kus sá te szi a do go kat. Egy bi zonyos
hely te len jel leg és az el vi kér dés, hogy a kiál lí tá so kat hap pe ning
össze füg gés ben el fo gad juk-e vagy nem fo gad juk el, me re vek va gyunk-e?
Az az ér zé sem, hogy a kiál lí tók nak sem jó. Mert a mû vek rôl el te re li a
figyel met.

Ne kem is az a vé le mé nyem, amit Dá vid Ka ta mon dott, a jó mû vek vagy nem
jó mû vek szét vá lasz tá sa szük sé ges. És va ló ban, ha van egy pá ruk nak ol yan
tö rek vé se, kö te les sé günk sze lek tál ni. En nek sem mi fé le aka dá lya nincs, a
kor ral ha lad nak, nem hogy el lent mon dást, ha nem átala ku lást je lent a kor -
ral együtt.

Né meth La jos: A fel szó la lá sok erô sen össze csen ge nek. Ki csit ad jusz tál -
juk a dol go kat. A kép csar no ki kiál lí tá sok va ló ban unal ma sak.

Itt ko mo lyabb do log ról van szó, mi nt a Ká pol na kér dé se. Vé le mé nyem sze -
rint min den hol figye lem be kell ven ni, ami a vi lág ban van, a mind job ban
átala ku ló éle tet és szem lé le tet. Ez az anyag tük rö zô dé se an nak, ami a
mû vé szet te rü le tén átala ku lás ban meg mu tat ko zik. Hal lat la nul fon tos, tu -
do má nyos kér dé sek rej le nek ben ne. Nincs az a szob rász, va gy tör té nész,
aki meg fe le lô ál lás fog la lást tud na ten ni. Min dig újabb és újabb mû fa jok
tûn nek fel.

Vé le mé nyem sze rint eze ket ki kell ál lí ta ni és zsû rit lét re hoz ni, majd
szak mai vi tát tar ta ni.

Or mos Ti bor: Én is lát tam hap pe nin ges kiál lí tást, és lát tam kép te len sé -
get is. Ez zel az elv vel ott til ta koz nék, amely füg get len a mû tôl.

Dá vid Ka ta: A kiál lí tás bí rá la ta kor for mai szem pon to kat, for mai prob lé -
má kat vizs gál junk fe lül. 

Or mos Ti bor: El vi leg le le het rög zí te ni a kö vet ke zô ket. Nem a til ta ko -
zás, az egyér tel mû ne gá ció ál lás pont já ra tö rek szünk. A mû ve ket mi nô sé gi -
leg vá lo gat va, meg kell ad ni a le he tô sé get, hogy be mu tat koz za nak. Nem ar -
ról van szó, hogy a Lek to rá tus va la mennyi mû vet el len zi, mert ki le het
vá lasz ta ni azt, ami jó és ami rossz. Azért is, mert van nak, és azért is,
hogy meg szün tes sük a misz tifiká ci ót.

Köz zé sze ret ném ten ni, hogy ezek a cso por tok nem ál lan dók. Lát ni, hogy
kik azok, akik le sza kad tak a cso port tól. [A] Lek to rá tus más te rü le ten
ilyen vagy ha son ló mû ve ket tá mo gat. Két ség te len prob lé ma, hogy az ál la -
mi meg ren de lé sek adott felada tot, funk ciót töl te nek be. So sem az zal szok -
tuk meg bíz ni a mû vé sze ket, hogy figu ra tív avagy nem figu ra tív le gyen a
mû, csak ab ban az eset ben, ha a meg ren de lô eh hez ki fe je zet ten ra gasz ko -
dik. Mi azért en ge dünk il yen mû ve ket és fo gunk is en ge dé lyez ni, de ezen
be lül mi nô sé gi vá lo ga tás sal dön tünk.

Az zal a cél lal ül tünk le, hogy ele ve nem a „nem”-et akar juk ki mon da -
ni, ha nem va la mi fé le le he tô sé get nyúj ta ni a be mu tat ko zás ra. Hogy eb bôl



1
 40. dok.
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az anyag ból mi lyen mér ték ben sza bad en ge dé lyez ni, er re hi vat ko zást ten -
ni nem tu dok, a vá lo ga tás itt sok kal ne he zebb.

Nyu god tab ban tu dok vá lo gat ni oly an mû vek kö zül, me lyek kel ho sszú éve -
ken át va la mi fé le ro kon ság ba, kap cso lat ba ke rül tem.

K. m. f.

[MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó intézet, K-358/72. V. 29., a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus irat anya gá ból]

49.

SO MOGY ME GYE TA NÁ CSA Tárgy: Ga lán tai György 
Vég re haj tó Bi zott sá gá nak kiál lí tá sa
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya
Ügy in té zô: Gu lyás Jó zsef
Szám: 9575-2/1972.

Köz sé gi Ta nács El nö ké nek
Ba la ton bog lár

Ked ves Ko vács Elv társ!

Ga lán tai György kiál lí tá sá val kap cso lat ban a kö vet ke zôk rôl tá jé koz ta -
tom.

1972. feb ruár 8-án kelt le ve lük ben1 fog lal tak kal egyetér tünk. 
A mû vész tôl és a Kép zô mû vé sze ti Lek to rá tus tól ka pott in for má ció sze -

rint Ga lán tai Gy örgy zsû ri zett anya got kí ván kiál lí ta ni a ká pol ná ban.
Osz tá lyunk egy e tért a zsû ri zett an yag be mu ta tá sá val, azon ban sze ret -

nénk ki köt ni, hogy a köz sé gi ta nács dönt sön ab ban, hogy a ká pol na kiál -
lí tá si he lyi ség vagy mû te rem le gyen.

Ha kiál lí tá si he lyi ség cél já ra al kal mas nak íté lik, úgy Ga lán tai zsû -
ri zett anya gát be mu tat hat ják. Ha mû te rem ként kí ván ja a mû vész üze mel -
tet ni, (te hát ott dol goz ni akar) úgy kiál lí tá si anyag ként ne ve zett mû vei
nem sze re pel het nek.

Ké rem El nök elv tár sat, hogy mint il le té kes felügye le ti ha tó ság mie lôbb
tá jé koz tas sa Ga lán tai Györ gyöt kö zös dön té sünk rôl.

Fel hí vom to váb bá El nök elv társ szí ves figyel mét, hogy a Ká pol na tár lat -
tal kap cso la tos teen dôk el lá tá sá nál min den kor az ér vé nyes jog sza bá lyok
ér tel mé ben, a mû vész irán ti jó szán dék kal jár jon el.

Elv tár si üd vöz let tel:

Hor váth La jos
osz tály ve ze tô

Ka pos vár, 1972. má jus 29.

[SML XXIII. 1. So mogy Me gyei Ta nács ira tai O/Mû ve lô dés ügyi osz tály, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, a lap al ján kéz -
írás sal: Exp. 1972. V. 29., a hát ol da lon kéz írás sal: Hiány zó Ko csis L. el nök he lyet tes nél; SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács
ira tai 4112/1973, a hát ol da lon ikt. pe csét: Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács Ér ke zett: 1972. máj. 30. ügy szám: 1631-21/1972,
3555/1972, ügy in té zô: K. S.]



1
 46., 47. dok.

1 A Kép zô -és Ipar mû vé sze ti 
Lek torá tus K-358/72. sz.
ha tá ro za tá nak II. szá mú
kiegé szí té se tar tal maz ta
Ha ris Lász ló fo tói nak kiál lí -
tá si en ge dé lyét. Ez a kiegé -
szí tés va ló szí nû leg nem
jutott el a me gyei mû v e lô -
dés  ügyi osz tály ra, ezért a
kiál lí tás ról le sze det ték Ha -
ris mun káit (Art pool–Bog -
lár, K/4/1972.; MTA Mû vé -
szet tör té ne ti Ku ta tó intézet;
A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lek to rá tus K-358/72. sz.
ha tá ro za ta; Napló, 1972.
június 20.).
2 A per selyt Ha raszty István
ké szí tet te.
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50.

Ál la mi Kö ze gész ség ügyi Tárgy: Kiál lí tá sok nál 
Jár vány ügyi Felügye lô ség egész ség ügyi elôírá sok
Fo nyód, Ady End re út. 1. irán ti ér dek lô dés
Te le fonsz.: 16.
Szám: 541/1972.

Ga lán tai György
Ba la ton bog lár
Te me tô domb
KÁ POL NA-MÛ TE REM

A So mogy Me gyei Kö ze gész ség ügyi – Jár vány ügyi Felügye lô ség hez meg kül -
dött átira tá ban1 ér dek lô dik a tár lat egész ség ügyi fel té te lei rôl.

Tá jé koz ta tás ként köz löm, hogy mi vel a ká polna és kör nyé ke a tár lat
meg lá to ga tá sá val igény be ve he tô, így a mi ni má lis elô írás az len ne, hogy
az or szá gos épí tés ügyi ha tá ro zat ban elô írt ár nyék szé ket kell biz to sí ta -
ni. 

Fo nyód, 1972. jú nius 9. 

Dr. Schnei der Ist ván né 
Áll. Kö ze ü. Felügye lô

[Art pool–Bog lár, T/8/1972., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

51.

SO MOGY ME GYE TA NÁ CSA Tárgy: Ká pol na tár lat
Vég re haj tó Bi zott sá gá nak 
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya
Ka pos vár, Ta nács szék ház T 11–24.
Ügy in té zô: Gu lyás Jó zsef
Szám: 9575-3/1972.

Köz sé gi Ta nács El nö ké nek
Ba la ton bog lár

Ked ves El nök Elv társ!

1972. jú nius 20-án dél után el lenôr zést vé gez tünk Ba la ton bog lá ron a Ká -
pol na tár lat nál és az aláb bia kat ál la pí tot tuk meg.

1. A ká pol ná ban több olyan mû vet ál lí tot tak ki, ame lyek a lek to rá tus K-
358/1972. szá mú ha tá ro za tá ban nem sze re pel nek, te hát nem zsû ri zet tek! 1

(E ha tá ro za tot Önök is meg kap ták.)
2. A ká polna be já ra tá nál „ala mizs nagyûj tô” per selyt2 he lyez tek el, me -

lyet mi íz lés te len nek és megen ged he tet len nek tar tunk.
3. A hely szí nen ké szí tett kis grafiká kat áru sí ta nak, amely ugyan csak sza -

bály ta lan. (Ma gyaror szá gon csak a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
ál tal ára zott és zsû ri zett mû al ko tást le het áru sí ta ni!)



3 Ez volt a K-358/1972. 
címû kiál lí tás pla kát ja, 
 30., 152. kép.
4 A kiál lí tás ka ta ló gu sa.

5 Az 1968-as szer zô dés 
nem mond ja ki, hogy a krip -
ta nem tar to zik a bér le -
mény hez, csu pán azt jel zi,
hogy be van fa laz va. 
6 Bá csay Pé ter grafikus, aki
rész le te sen leír ta a ká pol -
na nap ló ba en nek a nap nak
az ese mé nyeit (Nap ló, 1972.
június 20.).
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4. Meg bot rán koz ta tó a Lek to rá tus em lí tett ha tá ro za tá nak na gyí tott for -
má ban va ló ki füg gesz té se, il let ve a ha tá ro zat hát lap ján a So mo gyi Nép -
lap cik ké nek sze re pel te té se.3

5. A kiál lí tás ról olyan pros pek tust4 je len tet tek meg – és ezt áru sít ják
is! –, amely ben olyan ké pek sze re pel nek, ame lyek a hely szí nen nin cse -
nek kiál lít va (köz tük zsû ri zet len!). A mû vé szek a krip tát is hasz nál -
ják – fel te he tôen lak hely nek – amit Ga lán tai György nem vett bér be.
A bér le ti szer zô dés sze rint ugyan is a krip ta be van fa laz va.5

Lá to ga tá sunk al kal má val fel hív tuk az ott-tartózkodó mû vész6 figyel mét az
em lí tett hiá nyos sá gok és sza bály ta lan sá gok azon na li meg szün te té sé re.

Ez al ka lom mal hí vom fel El nök Elv társ szí ves figyel mét a fo ko zot tabb
és gon do sabb el lenôr zés re, ugyan is a lá to ga tá sunk kor ta pasz tal tak ar -
ra en ged tek kö vet kez tet ni, hogy a he lyi ta nács nem for dí tott kel lô
figyel met a kiál lí tás ra vo nat ko zó ren de le tek, il let ve jog sza bá lyok be -
tar tá sá ra.

Ké rem El nök Elv tár sat, hogy a to váb biak ban a he lyi ta ná csot megil le -
tô jo go kat és kö te le zett sé ge ket ha té ko nyan ér vé nye sít sék, ugy an is a ká -
pol na tár lat ügyé ben osz tá lyunk a jö vô ben már a he lyi ta nács fe le lôs sé -
gét fog ja fel vet ni.

Hang sú lyoz ni kí vá nom, hogy a zsû ri zett mû vek be mu ta tá sa el len nincs
ki fo gá sunk, a kiál lí tá sok ra vo nat ko zó ren de le tek be tar tá sát és be tar ta -
tá sát azon ban a jö vô ben szi go rúan fog juk el lenôriz ni. Ugyan csak figye -
lem mel fog juk kí sér ni – és er re kér jük Önö ket is –, hogy a ká pol ná ban
és an nak kör nyé kén ne foly jon olyan te vé keny ség, amely sér ti a szo cia -
lis ta er köl csöt, il let ve a mû vé sze tet.

Elv tár si üd vöz let tel

Hor váth La jos
osz tály ve ze tô

Ka pos vár, 1972. jú nius 21.

Tá jé koz ta tá sul kap ják:

1. Dr. Vár ko nyi Im re ta nács el nök-he lyet tes, Hely ben
2. Já rá si Hi va tal Mûv. Oszt., Fo nyód
3. Má kos Gyu la elv társ Ka pos vár, MSZMP Me gyei Bi zott sá ga

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját  ke zû aláírás sal; SML XXIII. 1. So mogy 
Me gyei Ta nács ira tai U/VB Fo nyód Já rá si Hi va ta la, gép pel írt tisztázat, saját kezû aláírás sal. Kéz írá sos meg jegy zés az irat 
hát ol da lán: A köz sé gi ta nács el nö ké vel, és a mû ve lô dé si köz pont igaz ga tó já val kö zös el lenôr zést vé gez tünk jú nius 27-én.
Ügye le tet tar tott a kiál lí tá son Orvos And rás mû vész-rajz ta nár. Rend, fe gye lem, kul tu rált ság jel le mez te a kiál lí tást. Csak zsû ri -
zett al ko tá sok sze re pel tek. A krip tát rak tár nak hasz nál ják, s ez a szer zô dô fe lek re tar to zik. Áru sí tás nem volt. A vá laszt meg -
beszél tük. Az osz tály ré szé rôl kü lön in téz ke dést nem kí ván. A mû te rem ben fo lyó mun kát rend sze re sen el lenôriz zük. VI I. 14.
Alá írás; Irat tár: 1972. jú lius 15. (alá írás) osz tály ve ze tô, pe csét: Nem se lej tez he tô]



1 Az él et bo nyo lult!? cím -
mel Kar sai Já nos pan to -
mim  mû vész elôadá sa jú nius
24-én, Som lyó György köl -
tôi est je jú nius 25-én.

1
 52. dok.
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52.

VI KÁR BÉ LA MÛ VE LÔ DÉ SI HÁZ Tárgy: Ká pol na tár lat 
Ba la ton bog lár, Ár pád u. 17. Tel: 11. mû so ros ren dez vé nyei
Sz ám: 58/148/1972.

Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács VB
Szak igaz ga tá si Szerv Ve ze tô jé nek
Hely ben

Tisz te let tel ér te sí tem Önt, hogy Ga lán tai György fes tô mû vész és cso port -
ja, akik nek in téz mény-, il let ve szer ve zet jel le gû lé té rôl tu do má sunk sze -
rint a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács hi va ta lo san nem tett elis me rô nyi -
lat ko za tot, mû so ros en ge dély nél kül 1972. jú nius hó 17-én a „Ka lá ka”
együt test fo gad ták nyil vá nos elôadá son, a mai na pon pe dig tu do má som ra ju -
tott, hogy a mel lék le tek sze rin ti idô pont ban és cím mel is mû sort akar nak
tar ta ni.1 Mint hogy ez ide ig a mû kö dé sük rôl hi va ta los ér te sü lé sem nincs,
és az en ge délyt sem a kö te le zô 8 nap elôtt ké rik, azt megad ni a ma gam ré -
szé rôl az Önök nyi lat ko za ta nél kül nem le het sé ges. Ké rem, hogy in téz mé -
nyünk fe lé a Ga lán tai György fes tô mû vész ve zet te cso port „Ká pol na tár la -
tok” cí men tör té nô sze rep lé sét hi va ta lo san visszaiga zol ni szí ves ked je nek,
kü lön ben sem mi ne mû mû so ros ren dez vény en ge dé lye zé sé hez nem já ru lok hozzá.

Tisz te let tel

Hegedüs László ig. 
Ba la ton bog lár, 1972. VI. 23-án

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, az irat hát ol da lán kéz írás -
sal: 2887-3/1972, csat. 1631/1972 K. S.]

53.

Köz sé gi Ta nács El nö ké tôl Tárgy: Ká pol na tár lat
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. mû so ros ren dez vé nyei
Tel.: 17. Hiv. sz.: 58/1972-148
2887-3/1972.

Hegedüs László mûv. ott hon igaz ga tó nak
Ba la ton bog lár

Fen ti szá mú bead vá nyá val1 kap cso lat ban a kö vet ke zô tá jé koz ta tást kül döm.
A ká pol na tár lat mû so ros ren dez vé nyei re, ha hi va tá sos mû vész kí ván fel -
lép ni, a Fo nyó di Já rá si Hi va tal Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya ad en ge délyt.

Ma gán sze mély ren dez vé nyei hez en ge délyt nem le het kiad ni.
Egy ben fel hí vom figyel mét ar ra, hogy a mû so ros ren dez vé nyek kiadá sá -

nál a Mû ve lô dé si Sza bály zat sze rint jár jon el min den eset ben.

Ba la ton bog lár, 1972. jú nius 24.
Ko vács Sá muel

ta nács el nök

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, a hát ol da lon: Se lej te zé si
idô: 5 év, 2887-3/1972., Exp: 1972. jún. 24., Irat tár, (alá írás), sza kig. szerv. vez.]



1 Galántai György 
a jugoszláviai mûvészek
bemutatkozását már 1974.
június 14-én kelt levelében
is kérvényezte. [Art pool–
Bog lár, K/5/1972.; MOL
XIX -I-4-m 118.195/1972. 
Az irat hát ol da lán Gá dor
End re kéz írá sá val: 
Csor ba e. nem, ez nem le het
az ô felada ta. VI. 29.]
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54.

GA LÁN TAI GYÖRGY fes tô mû vész mû ter me
Bu da pest II., Fran kel Leó u. 68/b.
II I.16. Te le fon: 162-659
Nyá ron: jú nius tól–szep tem be rig
KÁ POL NA-MÛ TE REM
Ba la ton bog lár, Te me tô domb

Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium
Kép zô mû vé sze ti Osz tá lya
Gá dor End re 
osz tály ve ze tô elv társ

Bu da pest

Ked ves Gá dor Elv társ!

Mint Ön elôtt is is me re tes, 1970 óta Ba la ton bog lá ron kiál lí tá si so ro za -
tot szer vez tem az zal a cél lal, hogy a Ká pol na tár la ton be mu tas sam azo kat
a fiatal mû vé sze ket, akik vi zuá lis ku ta tá sok kal fog lal koz nak.

Jú nius 11-én, ill. a jú nius 22-én meg nyílt tár la ton fiatal fes tôk, szob -
rá szok és grafiku sok mun káit mu tat juk be, ame lyet a Kép zô- és Ipar mû vé -
sze ti Lek to rá tus K-358/72. sz. ha tá ro za ta ha gyott jó vá.

Sze ret nénk prog ra mun kat to vább fej lesz te ni, és ezért au gusz tus ban né -
hány ju go szláv kép zô mû vész mun káit is be akar juk mu tat ni, akik kel ko -
ráb ban mû vész ba rát ság ala kult ki, és ak ik nagy öröm mel mu tat koz ná nak be
a ma gyar kö zön ség nek is. A sza bad kai mû vé szek, akik cso port ne vü ket a mû -
vé szet tör té net egyik leg je len tô sebb mû vé szé tôl, Hie rony mus Bosch- tól köl -
csö nöz ték – Ke re kes Lász ló, Slav ko Mat ko vić, Szal ma Lász ló és Szom ba thy
Bá lint –, le gújabb mun káik nak fo tó do ku men tu mait kí ván ják be mu tat ni.
(Szük ség ese tén elô ze te sen be mu ta tom a kiál lí tan dó anya got.)

Ké rem T. Gá dor Elv tár sat, szí ves ked jen en ge dé lyé vel a mû vé szek be mu -
tat ko zá sá nak le ga li tá sát le he tô vé ten ni.1

(A kiál lí tás meg ren de zé sé nek költ sé geit a mû vé szek, ill. én vál la lom.)
Bu da pest, 1972. jú nius 26.

Tisz te let tel:
Ga lán tai György

[Art pool–Bog lár, K/8/1972., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, aján lott le vél]

55.

Ko vács Sá muel et- nak (ta nács el nök, Bbog lár)

1972. jú li. 2-tól a ká pol nát el sô sor ban mint mû ter met sze ret ném hasz nálni.
Amennyi ben meg hí vott, hi va tá sos mû vé sze ket mu ta tok be, en ge dé lyért a Lek -
to rá tus hoz for du lok, amely rôl Önt idô ben ér te sí tem, hogy Ön is jó vá tud ja
hagy ni. Hi vat ko zás sal a szó be li be szél ge té sünk re, mely sze rint az Ön hatás -
kö ré be tar to zik a vég sô en ge dély megadá sa. Mû so ro kat nem ren de zünk. Ha nem
hi va tá sos, ún. ama tôr mû vé sze ket mu ta tok be, en nek zsû ri zé sét a Nép mû ve -
lé si In té zet tôl ké rem. Kül föl di ba rá ti or szá gok mû vé szei nek be mu ta tá sá hoz



1
 54. dok.

1
 58. dok. [más jelzet 

alatt].
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a Mûv. Min.- tôl ké rek en ge délyt. Amennyi ben mû sort ren de zünk, meg be szé lé -
sünk sze rint a já rá si Mûv. Oszt- tól ké rünk en ge délyt. 

[Art pool–Bog lár, T/12/1972., d. n. (1972. jú lius 1.?), kéz zel írt pisz ko zat]

56.

MÛ VE LÔ DÉS ÜGYI MI NISZ TÉ RIUM
Ügy irat szám: 118.195/1972.
Elô adó: Csor ba Gé za

Ga lán tai György fes tô mû vész
Bu da pest

Fo lyó évi jú nius hó 26-án kelt le ve lé re1 vá la szol va, szí ves tá jé koz ta tá -
sul az aláb biak ban kö zöl jük osz tá lyunk ál lás pont ját.

A nem zet kö zi kiál lí tá si te vé keny ség szer ve zé se és koor di ná lá sa az ez -
zel a mun ká val meg bí zott ál la mi szer vek felada ta. Kül föl di kap cso la tain -
kat ál lam kö zi mun ka ter vek ha tá roz zák meg, ame lyek tôl el tér ni nem kí vá -
nunk, és a Ma gyaror szá gon be mu ta tan dó kül föl di kiál lí tá sok ma gánúton va ló
kez de mé nye zé sé vel nem ért he tünk egyet.

Ezért saj ná lat tal kö zöl jük, hogy ké ré sé nek ele get ten ni és a sza bad -
kai mû vész cso port tár la tá nak a ba la ton bog lá ri Ká pol na-mû te rem ben va ló
be mu ta tá sát en ge dé lyez ni nem áll mó dunk ban.

Elv tár si üd vöz let tel:
Gá dor End re

osz tály ve ze tô
Bu da pest, 1972. jú lius 18.

[Art pool–Bog lár, K/11/1972., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal; MOL XIX -I-4-m 118.195/1972, a le vél kéz zel írt pisz ko -
za ta Csor ba Gé za kéz írá sá val, VI I. 17.]

57.

So mogy Me gyei Ta nács VB Tárgy: Ká pol na tár lat ról je len tés
Fo nyó di Já rá si Hi va ta lá nak Hiv. sz.: 9575-3/1972.
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya Mell.: 1 db.1

Fo nyód, Ady E. u. 1. Tel.: 16.
Szám: 9147-2/1972.

Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tály
Ka pos vár

Mel lé kel ten fel ter jesz tem a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács el nö ké nek je -
len té sét.

Fo nyód, 1972. jú lius 26-án
Né meth Er nô

osz tály ve ze tô

[SML XXIII. 1. So mogy Me gyei Ta nács ira tai, U/VB Fo nyód Já rá si Hi va ta la, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírással. 
A jelentés hiányzik.]



1
 55. dok.

2 A Pé csi Mû hely és Ha raszty
Ist ván kiál lí tá sa, 1972; 
jú lius 6–au gusz tus 3.

3 Art pool–Bog lár, 
K/10b/1972.; 
MOL XIX -I-4-m 
118.393/1972.

4 Ga lán tai va ló já ban er re 
a jog hé zag ra épí tet te 
a kápolna mû kö dé sét, 
a hi va ta lok pe dig egyér tel -
mû jog sza bály hiá nyá ban
emiatt nem tud tak 
tör vé nye sen fel lép ni.

5 A jú nius 11. és jú li us 1. 
között meg ren de zett kiál lí -
tás pla kát ja, ter vez te
Schmal Ká roly,  30., 
152. kép.
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58.

Köz sé gi Ta nács El nö ké tôl Tárgy: Ká pol na tár lat ról je len tés
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. Hiv. Szám: 9575-3/1972.
Te le fon: 17.
2887/1972. szám

So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tály
Ka pos vár

A ba la ton bog lá ri ká pol ná ban mû kö dô al ko tó mû vész-te vé keny ség 1972. jú lius
1-je óta kápolna-mûterem cím mel mû kö dik.

A ká pol na tár lat el ne ve zé sé vel Ga lán tai György fel ha gyott.1

A cím vál to zá sá val lé nye gé ben te vé keny sé gük nem vál to zott. El lenôr zé -
seink so rán nem ta pasz tal tam, hogy Ga lán tai György vagy eset leg más mû -
vész tár sa egyet len mû vet is ké szí te ne vagy ké szí tett vol na a he lyi ség -
ben. A Pé csi Mû hely kiál lí tá si anya gá nak be mu ta tá sát most ren dez ték meg,2

me lyet a Ja nus Pan no ni us [Mú zeum] Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Osz tá lya kül -
dött meg, mint zsû ri zett anya got.

A zsû ri zést a Pécs II. Vá ro si Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak Mû ve lô -
dés ügyi Osz tá lya ad ta ki Ak nai Ta más mû vé szet tör té nész és Vár day Gé za
nép mû ve lé si cso port ve ze tô aláírá sá val.3

A mû te rem mel, il let ve kiál lí tás sal kap cso la to san kü lö nö sebb pro pa gan -
dát nem fej te nek ki. Nyi lat ko za tuk sze rint to vább ra is szer vez nek zárt -
kö rû mû so ros ren dez vé nye ket.

A mû te rem kiál lí tás ra vo nat ko zóan a mû ve lô dés ügyi jog sza bá lyok ban nem
ta lál tam meg az en ge dé lye zés re vo nat ko zó jog sza bályt, így nem tu dom,
hogy ki nek a ha tás kö ré be tar to zik a kápolna-mûterem kiál lí tá si en ge dé -
lye zése.4

Ké rem a Mû ve lô dés ügyi Osz tály szí ves tá jé koz ta tá sát, vagy eset le ges
el já rást, hogy ez ügy ben fél reért he tet len ha tá ro zott in téz ke dést tud junk
ten ni.

A ká polna be já ra tá nál az „ala mizs na gyûj tô per selyt” to vább ra is, a fel -
hí vá sunk el le né re ott tart ják, mond ván, hogy az is mint mû al ko tás sze re -
pel – a per selyt Ha raszty Ist ván ké szí tet te – és sen ki nek a figyel mét
sem hív ják fel az ada ko zás ra.

El lenôr zé seink so rán nem ta pasz tal tuk, hogy a hely szí nen ké szí tett kis
grafiká kat áru sí tot ták vol na, amely[re] ugyan a 2/1955. (IV.17.) NpM szá -
mú ren de let, il let ve a kép zô- és ipar mû vé sze ti al ko tá sok, va la mint de -
ko rá ciós anya gok több szö rö sí té sé nek és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló 1955.
évi 12. sz. tvr. vég re haj tá sá ról ki ad ott ren del ke zés 4. §-á nak (2) be kez -
dé se le he tô ség[et] biz to sít, amely szó sze rint ki mond ja: „nem te kint he tô
üz let sze rû for ga lom ba ho za tal nak a kép zô mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti al -
ko tá sok al ka lom sze rû ér té ke sí té se, vagy in gye nes elide ge ní té se”. Ilyen
eset ben en ge dély re nincs szük ség.

A Lek to rá tus ál tal ki a dott ha tá ro zat meg na gyob bí tá sát5 Ga lán tai
Györggyel le sze det tük.

A kiál lí tás ról ké szült pros pek tu sok ér té ke sí té sé vel kap cso la to san úgy
nyi lat koz tak, hogy tel je sen díj ta la nul ad ják az ar ra ér de mes sze mé lyek -
nek, el lenér té ket nem kér nek, eset le ges aján dé kot cse ré ben el fo gad nak.

A pros pek tu son fel tün te tett olyan ké pe ket il le tôen, ame lyek nem vol -
tak je len, il let ve zsû ri zet le nek vol tak, tech ni kai okok ra hi vat koz va ma -
gya ráz ták, hogy né hány kép le ma radt, de a ké sôb bi idôk ben azok is meg
fog nak je len ni.



1 [a Kép zô- és Ipar mû vé -
szeti Lek to rá tus ré szé re.]

2 Ak nai Ta más mû vé szet-
tör té nész le ve le a So mogy
Me gyei Ta nács VB Mû ve lô -
dés ügyi Osz tá lya ré szé re,
amelyhez mel lé ke lte a Nép -
mû ve lé si In té zet Vi zuá lis
Osz tá lyá nak ké ré sé re el ké -
szí tett zsû rijegy zé ket a
Pécsi Mû hely és Ha raszty
István mun kái ról. A lek to  rá -
tu si zsû rit a pé csi mú zeum
köz ben já rá sá val si ke rült ki -
vé de ni (Aknai Ta más le ve le
és a zsû ri-jegy zô könyv, 
MOL XIX -I-4-m
118.393/1972; 
Art pool–Bog lár,
K/10b/1972.; in ter jú 
Pin cze he lyi Sán dor ral,
kézirat, 1998).
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A zsû ri zet len anya got il le tôen ar ra hi vat koz tak, hogy azok az al ko tá -
sok már ko ráb ban zsû ri zet tek vol tak, sze re pel tek kü lön bö zô tár la to kon.

Köz sé gi ta ná csunk ré szé rôl az el lenôr zés a szak igaz ga tá si szer ven ke -
resz tül rend sze re sen tör té nik.

A ta ná csun kat il le tô jo go kat és kö te les sé ge ket ma ra dék ta la nul vég re -
haj ta ni csak úgy tud juk, ha eh hez a mû ve lô dé si osz tály ré szünk re szí ves -
ke dik a meg fe le lô se gít sé get megad ni. Ezért is mé tel ten ké rem a mû ve lô -
dé si osz tályt, hogy a kép zô mû vé szet tel kap cso la tos mû te rem, il let ve
kiál lí tás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bály szá mát szí ves ked je nek ré -
szünk re meg kül de ni.

Ba la ton bog lár, 1972. jú lius 21.

Ko vács Sá muel
ta nács el nök

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, az irat hát ol da lán:
2887/1972. szám, Exp: 1972. jú lius 21., irat tár, ta nács el nök]

59.

Fel jegy zés1

Tárgy: Ba la ton bog lá ri Ká pol na tár lat

1972. jú lius 21-én Fo nyó don, a he lyi rajz pe da gó gu sok kiál lí tá si anya gá -
nak zsû ri zé se kor, So mogy Me gye Ta ná csa VB Mû ve lô dé si Osz tá lya kép vi se -
le té ben meg je lent Gu lyás Jó zsef mû vé sze ti elô adó az zal a kér dés sel for -
dult hoz zám, hogy a ba la ton bog lá ri ká pol na-mû te rem, úgy is mint kiál lí tó
he lyi ség je len leg is kiál lí tott anya gát, ne ve ze te sen a Pé csi Mû hely és
Ha raszty Ist ván mun káit a Lek to rá tus zsû riz te, ill. en ge dé lyez te-e?

Te kint ve, hogy kér dé sé re nem le ges vá laszt ad tam – sem Ba ra nya, sem So -
mogy me gye mint te rü le ti leg il le té kes szer vek, sem köz vet le nül a kiál -
lí tók zsû ri igé nyt nem je len tet tek –, Gu lyás elv társ két ira tot mu ta -
tott, me lyet a Pé csi Ja nus Pan no ni us Mú zeum kül dött meg ré szük re.2

A le vél tar tal ma és fen ti kö rül mény ar ra kész tetett, hogy el kér jem ezen
ira to kat, to váb bá, hogy ve le együtt néz zük meg Bog lá ron a kiál lí tást.

A kiál lí tá son sze mé lye sen is ta lál koz tam Ga lán tai Györggyel és Ha -
raszty Ist ván nal. Ga lán ta i tól mint a ká polna bér lô jé tôl kér tem tá jé koz -
ta tást a kiál lí tott anyag zsû ri zé sé rôl, en ge dé lye zé sé rôl, meg ne vez ve a
két szer vet (Lek to rá tus és Nép mû ve lé si In té zet), mely kiál lí tást en ge dé -
lyez het. Kö zöl te, hogy bár en ge dé lye a Nép mû ve lé si In té zet tôl nincs, de
sze mély sze rint Bánsz ky Pál tud a kiál lí tás ról, is me ri az anya got, és
ígé re tet tett, ho gy utó lag be sze rez he ti a hi va ta los en ge délyt is.

A kiál lí tá son a kö vet ke zô ket ta pasz tal tam:
A pé csi Dok tor Sán dor Kép zô mû vé sze ti Szak kör Pé csi Mû hely cí men, a ka -

ta ló gus ban is kö zölt fo tó kat rak ta ki, egy-két geo met ri kus for mák ból ala -
kí tott szí nes nyo ma tok kal kiegé szít ve.

A Pé csi Mû hely kiál lí tá sa ke re té ben je len van Ha raszty Ist ván (Bp.
XIX., Áchim A. u. 55.) öt mun ká ja; me lyek kö zül ket tô volt kü lö nö sen figye -
lem re mél tó.

Az egyik egy mag ne to fonké szü lék, mely ope rett mu zsi kát böm bölt olyannyi -
ra, hogy a ká pol ná hoz ve ze tô úton is hal lik, a te rem ben pe dig el vi sel he -
tet len. A ké szü lék mel lett fe lir at: amennyi ben a lá to ga tó csönd re vá -



3 Ha raszty Ist ván: Vurs li -
tzer, 1972,  195. kép.

4 Ha raszty Ist ván: Mint a 
ma dár, 1971.,  41. kép
(Ma dár ka lit ka cí men a szé -
kes fe hér vá ri Szent Ist ván
Ki rály Mú zeum tu laj do na).

5 Kas sák né le mond ta a 
kiál lí tást (Art pool–Bog lár,
ML/23b/1972.).
6 A ju go szlá viai Bosch +
Bosch cso port kiál lí tá sa,
1972. au gusz tus 6–13. 
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gyik, dob jon be a mag nó hoz sze relt do boz nyí lá sán egy da rab 2 Ft-os ér -
mét és 36 má sod perc re meg szû nik a hang or kán.3 Meg je gyez tem: nem is olyan
rosszul jö ve del me zô szer ke zet, mi re Ha raszty: nem is gya ko ri az ilyen lá -
to ga tó, mint mi vol tunk. (Gu lyás Jó zsef mû vé sze ti el ôadó, Fa bók Gyu la és
Pa izs Lász ló fes tô mû vé szek.)

A má sik ké szü lék egy ma dár ka lit ka,4 ben ne egy pa pa gáj. Ér dek lô dé sünk -
re, hogy mit tud e szer ke zet, Ha raszty a kö vet ke zô ket mond ta: a szer ke -
zet tel (elekt ro mos ság be kap cso lá sa ré vén) nyo mon kö vet he tô a ka lit ká ba
zárt pa pa gáj összes te vé keny sé ge (moz gá sa, ét ke zé se). Kü lön bö zô szí nû lám -
pák gyul lad nak ki, at tól füg gôen, mely pon to kat érin ti a ma dár, jel zi pl.
a be sze relt kis hin ta len gés szá mát. Egy bi zo nyos ru dacs ká ra re pül ve a ka -
lit ka aj ta ja au to ma ti ku san ki nyí lik, ezál tal le het sé ges sé vá lik szá má ra
a sza ba du lás, hi szen aj ta ja nyit va. Sza ba du lá sa és sza bad sá ga csu pán lát -
szó la gos, mert hi szen, ha el re pül az adott pont ról, az aj tó au to ma ti ku -
san be csu kó dik. A szer ke zet, pon to sab ban a ma dár ese te pél dáz za az em be -
rek sza bad sá gá nak lát szó la gos sá gát is. (Ga lán tai sze rint ôt ma gát kel le ne
a Ha raszty szer kesz tet te ka lit ká ba zár ni, Ha raszty er re úgy rea gált, hogy
ez szá má ra az ete tést il le tôen igen költ sé ges len ne.)

Egy pil la nat ra meg döb ben tünk e mon da tok sú lyos sá gá tól, ér tel mé tôl, ér -
tel mez he tô sé gé tôl, majd vi tat koz va – nem egé szen van ez így – mond tuk,
mert hi szen az em ber, ab be li tu laj don sá gá val, hogy gon dol ko dó-cse lek vô
lény, va la mit még iscsak ki ta lál, hogy sza bad sá ga ne pusz tán le he tô ség le -
gyen. Er re Ha raszty tet szé sét nyil vá ní tot ta ki, hogy ilyen nagy ér dek lô -
dést ta nú sí tot tunk „elekt ro ni kus bi o- mo bil”-ja iránt, mint ahogy an nak
is ör ült, hogy 2 fo rin to sain kat össze szed ve be do bál tuk – a ta va lyi per -
selyt he lyet te sí tô – „Wur li tzer”-jé be, mond ván, hogy az az na pi va cso ra
ára, 16–18 Ft, össze jött.

Gu lyás elv társ a to váb biak ban azt a kér dést tet te fel, hány szor mond -
ja el az itt el hang zot ta kat, pl. a lá to ga tá sunk nap ján, mi re a vá lasz:
kb. nyolc al ka lom mal, kü lön bö zô mély ség ben és lel ke se dés sel, a lá to ga tók
ér dek lô dé sé tôl füg gôen.

Vé ge ze tül a kiál lí tás pro pa gá lá sa fe lôl ér dek lôd ve kö zöl ték, hogy össze -
sen 3 pla ká tot he lyez tek el, eb bôl egyet a bog lá ri IBUSZ-iro dá ban, a má -
sik ket tô re már nem em lék szem.

Ta pasz tal tuk to váb bá, hogy a káp ol na, mely egy domb te te jén áll, a köz -
ség kis ut cá ja fe lôl a domb ol da lán fel ve ze tô ös vény nél a vil lany póz nán
vö rös fes ték kel AU SSTEL LUNG fe li rat és jel ad eliga zí tást a kiál lí tás
meg kö ze lí té sé hez, míg a fô út fe lôl ugya ne zen felirat a lép csôk hom lok -
fa lán lát ha tók.

A fen ti kiál lí tás au gusz tus 4-ig tart, mely után, mint Ga lán tai kö zöl -
te, Kas sák-em lék kiál lí tást ren dez nek,5 utá na pe dig eszé ki mû vé szek kiál -
lí tá sát6 ter ve zik.

Mel lé ke lem a fent hi vat ko zott ira tok má so la tát, mely bôl ki tû nik, hogy
a kiál lí tást Pécs Vá ros[i] Ta nács VB Mû ve lô dé si Osz tá lya en ge dé lyez te,
to váb bá a ka ta ló gu so kat [is].

Bu da pest, 1972. jú lius 26.

Hol ló si Ist ván né
te rü le ti elô adó

[MOL XIX -I-4-m 118.393/1972, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, kéz írás sal: Mel lék le tek szá ma: 6 db.]



1
 51. dok.

2 K-358/72. cím mel, 1972. 
jú nius 11. és jú lius 1. 
kö zött.

3 Az MTV TÉ KA cí mû mû so-
rá hoz 1972. jú nius 
25–26-án ké szí tett fel vé te -
le ket a ká pol ná ban.

4 Art pool–Bog lár, 
ML/23a, b/1972.

5 A Bosch + Bosch cso port 
ki ál lí tása,  54. dok.
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60.

KÉP ZÔ- ÉS IPAR MÛ VÉ SZE TI LEK TO RÁ TUS
IGAZ GA TÓ JA
Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium
Kép zô mû vé sze ti Osz tá lya

Gá dor End re osz tály ve ze tô elv társ!
Bu da pest

Ked ves Gá dor Elv társ!

Mel lé kel ten meg kül döm a Ba la ton bog lá ri Ká pol na tár lat ügyé ben ké szí tett
te rü le ti elô adói fel jegy zést.1 Ez zel kap cso la to san a kö vet ke zôk re sze -
ret ném fel hív ni a figyel met.

Ez év ele jén Ga lán ta i ék ké ré sé re a Lek to rá tus en ge dé lye zett egy kiál -
lí tást.2 A zsû ri alap ján erô sen meg vá lo ga tott anya got en ge dé lyez tünk,
mint egy sa ját költ sé gen meg ren de zett kiál lí tá son be mu tat ni. Azt az anya -
got nem áraz tuk, ez zel is kiemel ve, hogy leg fel jebb a tûrt ka te gó riá ba
tar toz hat, sem mi eset re sem a tá mo ga tot tak kö zé. Ez a kiál lí tás jú lius
4-én zá rult. Kü lö nö sebb vissz hang ja nem volt, ha csak az nem, hogy a TV
szük sé ges nek tar tot ta be mu tat ni3 úgy, hogy egy szót sem em lí tett az ak -
kor nyi tás elôtt ál ló ba la to ni nyá ri tár lat ról.

A mos ta ni fel jegy zés ben sze rep lô kiál lí tást a Lek to rá tus elô ze te sen
nem lát ta. Azt – mint Hol ló si né jel zi – a Nép mû ve lé si In té zet egy mun -
ka tár sa biz ta tá sá ra mu tat ták be. Fel tét le nül hi bát kö ve tett el a Pé csi
Ta nács is. A kiál lí tás kü lö nö seb ben nem vol na ér de kes, ha nem je len te ne
most már po li ti kai el lenál lást is, mint azt Ha raszty bi o- mo bil já nál ta -
pasz tal hat tuk.

Az il le té kes te rü le ti ta nács te he tet len az ügy ben. Ez a Ká pol na mint
Ga lán ta i- mû te rem sze re pel, és mint ilyen, kiál lí tást zsû ri zés nél kül is
ren dez het, igaz, nem nyil vá no san.

A le het sé ges in téz ke dés több irá nyú le het ne. Rész ben az Egy ház ügyi Hi -
va tal nál kel le ne el jár ni a bér let meg szün te té se ügyé ben. Más részt nem
vol na ér dek te len va la mi fé le tá mo ga tást ad ni a he lyi ta nács nak, hogy leg -
alább a nyá ri hó na pok ra üze mel tet hes sen egy kiál lí tó he lyi sé get, ahol
köz pon ti ren dez vény ként le het ne kiál lí tá so kat el he lyez ni. De min den fé -
le kép pen ad mi niszt ra tív esz kö zök kel is meg kel le ne aka dá lyoz ni, hogy ez
a he lyi ség hip pi ta lál ko zó le gyen kép zô mû vé sze ti kiál lí tá sok cí mén.

Sze ret ném fel hív ni a figyel met a meg ter ve zett Kas sák kiál lí tás ra is.4

Er re leg fel jebb egy mú zeum nak van jo ga és le he tô sé ge. Nem ke vés bé el fo -
gad ha tat lan a ma gánúton szer ve zett kül föl di kap cso lat is (ld. eszé ki kiál -
lí tás ter ve).5

Ké rem a mi nisz té rium in téz ke dé sét az érin tett szer vek kel kap cso lat -
ban.

Mel lék let: 7 pl.

Bu da pest, 1972. jú lius 28.

Or mos Ti bor
igaz ga tó

[MOL XIX -I-4-m 118.393/1972, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, a lap te te jén kéz írás sal: 5246/72., a szöveg egy része
kézzel utólag aláhúzva]



1 Az 1973-as év mû vé sze ti 
ese mé nyeit tar tal ma zó le -
po rel ló,  216. kép.
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61.

KÉP ZÔ- ÉS IPAR MÛ VÉ SZE TI Bu da pest, 
LEK TO RÁ TUS IGAZ GA TÓ JA 1973. jú nius 11.
Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium
Kép zô mû vé sze ti Osz tály

Gá dor End re osz tály ve ze tô elv társ
Bu da pest V.
Sza lay u. 10–14.

Ked ves Gá dor Elv társ!

Mel lé kel ten kül dök egy meg hí vót,1 amit Ga lán tai György jut ta tott el hoz -
zánk, és ami bôl megál la pít ha tó, hogy az évek óta oly nagy bot ránnyal já -
ró Ba la ton bog lá ri Ká pol na tár la tot új ból meg ren de zik. Nem kí vá nok az üggyel
kü lö nö seb ben fog lal koz ni, de a meg hí vó elol va sá sa ut án is vi lá gos, hogy
olyan jel le gû szer vez ke dés rôl van szó, ami tel jes egé szé ben sem mi be ve -
szi mi nd a tör vé nyes ren del ke zé se ket, mind a kul túr po li ti kai cél ki tû zé -
se ket. Mi vel én már nem tar tom ma gam, il let ve az ál ta lam ve ze tett Lek -
to rá tust ké pes nek ar ra, hogy bár mi fé le köz be lé pést is biz to sít sunk, ké rem
a Mi nisz té riu mot, hogy az in téz ke dé sét a szük sé ges nek meg fe le lôen meg -
ten ni szí ves ked jék.

Elv tár si üd vöz let tel

Or mos Ti bor

[MOL XIX -I-4-m 117.916/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

62.

EM LÉ KEZ TE TÔ „Szi go rúan bi zal mas”

a ba la ton bog lá ri köz sé gi ta ná cson 1973. jú nius 15-én a Ká pol na tár lat,
ill. Ga lán tai György bu da pes ti fes tô mû vész nek a ká pol na-mû te rem ben vég -
zett te vé keny sé gé vel kap cso la tos meg be szé lés rôl.

Je len vo lt:
Az MSZMP ré szé rôl:

Bí ró Gyu la, az MSZMP Me gyei Bi zott sá gá nak tit ká ra
Ta kács Jó zsef, az MSZMP Já rá si Bi zott sá gá nak mun ka tár sa
Ôsze Ist ván, a köz sé gi párt bi zott ság tit ká ra

A ta ná csi szer vek ré szé rôl:
Ko csis Lász ló, a So mogy Me gyei Ta nács el nök he lyet te se
Nagy Ár pád egy ház ügyi ta ná csos
Gu lyás Jó zsef, a me gyei mû ve lô dés ügyi osz tály fô elôadó ja
Né meth Er nô, a já rá si hi va tal mû ve lô dés ügyi osz tály ve ze tô je
Ko vács Sá muel, a köz sé gi ta nács ta nács el nö ke
Bog dán Fe renc, a köz sé gi ta nács szak igaz ga tá si szerv ve ze tô je



1
 5. dok.

2 Lásd az 1970-es év mû vé-
sze ti ese mé nyei.

3
 23., 35. dok. mellékletei.

4 Az 1971-es év prog ram já -
nak szó ró lap ja, 
 105–106. kép.

5 Ga lán tai György a pro pa-
gan daanya gok be til tá sá ra
„rek lám-ak ció val” vá la -
szolt: a kápolna tornyára
turistajelzést festett, a lá to -
ga tók pedig a tri kó juk ra
vagy az in gük re Ká pol na
Tár lat felira tot nyom tat hat -
tak,  24–27. kép.
6
 13. dok.

7
 14. dok.

8 Esz ter go mi Lász ló: Ke ser-
édes ba ran go lás a Ba la ton -
nál. Prob lé mák, le he tô sé -
gek. Ma gyar Hír lap, 1971.
jú lius 18.,  141. kép; H. B.
[Ho rá nyi Bar na]: Tör vény -
te len úton né hány avant -
garde. Bé relt ká pol ná ban – 
il le gá lis kiál lí tá sok, 
mû so rok. So mo gyi Nép lap,
1971. jú lius 8.,  23. kép.
9
 19. dok.; Art pool– 

Bog lár, K/4/1971.
10
 25. dok.

11
 15. dok.

12
 16., 17. dok.

13
 18. dok.

14
 20. dok.

15 En nek el lent mond Or vos 
And rás nap ló be jegy zé se,
amely sze rint a ká pol ná nak
1972. jú nius 11. és 26. kö -
zött 500–600 lá to ga tó ja volt
(Nap ló, 1972. június 27.).
16 Nya kas Szi lárd.
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A meg je len tek a té nye ket az aláb biak ban fog lal ták össze:
Ga lán tai György bu da pes ti fes tô mû vész 1968. feb ruár 25-én ke lt szer -

zô dés sel a ba la ton bog lá ri Róm. Kat. Egy ház köz ség tôl bér be vet te a ba la -
ton bog lá ri Ká pol na dom bon ál ló ká pol nát (1. sz. mel lék let).1 A szer zô dés
15 év re sz ól. Az egy ház a ká pol nát a mû vész ott-tar tóz ko dá sá ra, mû vé sze -
ti cé lok ra, an nak rend be ho za ta la és ál lag megóvá sa el le né ben ad ta bér be.
Ga lán tai György a szer zô dés ben vál lal ta, hogy a ká pol ná ban sem mi ol yant
nem ren dez, amely a hí vek meg bot rán ko zá sát vál ta ná ki.

A szer zô dés meg kö té se után 1970-ben kezd te meg te vé keny sé gét Ga lán tai
György. Az el sô év ben csak mû te rem nek hasz nál ta, és ke ve sen lá to gat ták,
bár sa ját ké szí té sû há rom nyel vû felirat hir det te a Ká pol na tár la tot. A mû -
hely-be mu ta tó kon kí vül mû so ros ren dez vé nye ket is szer ve zett, me lye ken
hi va tá sos mû vé szek, to váb bá írók, köl tôk sze re pel tek.2 Minder rôl kü lön -
bö zô la pok ban tu dó sí tá sok je len tek meg. (2–4. sz. mel lék le tek). A Ká pol -
na tár la to kon ren de zett kiál lí tá sok ról az or szá gos la pok is ír tak (5–9.
sz. mel lék le tek).3

Az 1971. évi nyá ri prog ra mot már nyom dai elôál lí tás ban, Ba la ton bog lá -
ri Ká pol na Tár lat Mû te rem-kiál lí tás cím mel pro pa gál ták (10. sz. mel lék -
let).4

Ezenkí vül – en ge dély nél kül – nagy mé re tû fal ra ga szo kon, il let ve fiata -
lok in gé re, kül föl di gép ko csik ra fes tett szö veg gel és rajz zal és ezek -
hez ha son ló más mód sze rek kel is pro pa gál ták kiál lí tá sai kat.5

A kiál lí tá sok harsány és a jó íz lést sér tô pro pa gan dá ja már az itt élô
la ko sok és üdü lôk meg bot rán ko zá sát vál tot ta ki.

A ta pasz tal tak után a So mogy Me gyei Ta nács ba la to ni fô elôadó ja a Ba -
la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács hoz kül dött le vél ben fel szó lí tot ta a köz sé gi
ta nács el nö két ar ra, hogy a kiál lí tó mû vé szek tôl kér je a hi va tá sos mû -
vé szek fel lé pé sé vel tar tott ren dez vé nyek mû sor en ge dé lyét (11 sz. mel lék -
let).6 A ta nács el nök vá la szá ban kö zöl te, hogy Ga lán tai György a mû so rok
szer ve zô je az em lí tett ren dez vé nyek re mû sor en ge délyt sen ki tôl sem kért
(11/a. sz. mel lék let).7 A kiala kult ál la po tok ról ek kor je lent meg a So -
mo gyi Nép lap és a Ma gyar Hír lap cik ke (12–13. sz. mel lék let).8 A So mo gyi
Nép lap cik ké re [va ló] rea gá lás9 meg le pôen ar ro gáns hang vé te lû, amely nek
a fô szer kesz tô nem ad ott helyt.10

A So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tály osz tály ve ze tô je 1971.
jú lius 10-én fel szó lí tot ta a köz sé gi ta nács el nö két, hogy a kiál lí tá sok
és a mû so rok en ge dé lye zé sé nek hiá nyá ban a kiál lí tást zá ras sa be (14. sz.
mel lék let).11

Ezt kö ve tôen jú lius 12-én a ta nács el nök el ren del te le vél ben az en -
ge dély meg szer zé séig a tár lat mû kö dé sé nek meg szün te té sét (15. sz. mel -
lék let).12

Ga lán tai György a ta nács el nök ren del ke zé sét a Fo nyó di Já rá si Hi va tal
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lyá nál meg fel leb bez te.13 A Mû ve lô dés ügyi Osz tály a
fel leb be zést eluta sí tot ta, és fel hív ta a mû vész figyel mét a kiál lí tá sok
és a hi va tá sos elôadó mû vé szek fel lé pé sé vel szer zett mû so rok meg ren de zé -
sét sza bá lyo zó ren de le tek re. Ha tá ro za tá ban megerô sí tet te a Ba la ton bog -
lá ri Köz sé gi Ta nács el nö ké nek ren del ke zé sét (16. sz. mel lék let).14

A ta ná csi til tó ren del ke zést a ren de zôk figyel men kí vül hagy ták, il -
let ve a ren del ke zés ha tá sá ra a kül sô pro pa gan dát be szün tet ték, mely nek
kö vet kez té ben a tár lat irán ti ér dek lô dés vissza ese tt.15

A ki a dott til tó ren del ke zést kö ve tôen a köz sé gi ta nács el nö két Ga lán -
tai Györggyel fel ke res te a la ká sán a Ma gyar Rá dió Tás ka rá dió c. adá sá -
nak egyik ri por te re.16 A ta nács el nök a nyi lat ko za tot meg ta gad ta.



17
 38. dok.

A ta nácsko zás ról jegy zô -
könyv nem ké szült.

18 A Kép zô- és Ipar mû vé -
sze ti Lek to rá tus 
K-358/1972. sz. ha tá ro za ta. 

19 A Ka lá ka-filmen Ha raszty 
Ist ván mo bil jai és Ga lán tai
Gy örgy grafikái lát ha tók. 
20 G. M. [Mol nár Ger gely]:
Fe sti val der Avant gar de.
Da ily News, 1972. jú lius 8.
Lásd még: Irodalom, 1972.

21 Art pool–Bog lár, 
T/2,3/1973.

22 Jú nius 10–16. Vaj da 
Jú lia kiál lí tá sa Ja ko vits 
Jó zsef és Ke le men Re née
rész vé te lé vel, 
 217–226. kép. 

23
 63. dok.
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A Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya, a Já rá si Hi va tal Mû ve lô -
dés ügyi Osz tá lya és a Köz sé gi Ta nács il le té ke sei, va la mint Ga lán tai György
rész vé te lé vel 1971. de cem ber 21-én kö zös ta nács ko zást tar tot tak. Ez al -
ka lom mal az em lí tett ha tó sá gok kép vi se lôi kö zöl ték Ga lán tai Györggyel,
hogy a kiala kult jog sza bá lyo kat sér tô gya kor la ton és ma ga tar tá su kon vál -
toz tat ni kell. Kö zöl ték ne ve zet tel, hogy vagy mû te rem ként hasz nál ja a
ká pol nát, s ez eset ben nem ren dez nyil vá nos kiál lí tá so kat és mû so ro kat,
vagy a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus ál tal zsû ri zett anya got mu tat
be. Ga lán tai György az utób bit vál lal ta, am it a Me gyei Mû ve lô dés ügyi Osz -
tály il le té kes fô elôadó já hoz írott le ve lé ben meg is erô sí tett (17. sz.
mel lék let).17

1972. má jus 29-én kelt K-358/1972. sz. ha tá ro za tá ban a Kép zô- és Ipar -
mû vé sze ti Lek to rá tus fel so rol ta azo kat a mû ve ket, ame lyek be mu ta tá sa el -
len nem emel ki fo gást (18. sz. mel lék let).18 Az 1972 nya rán ren de zett kiál -
lí tá so kat, ki sebb mu lasz tá sok tól el te kint ve, a felügye le ti szer vek
ál ta lá ban rend ben ta lál ták.

A Ma gyar Te le ví zió „Té ka” c. adá sá ban (1972. aug.) a Ka lá ka együt tes
mû so rát a ba la ton bog lá ri ká pol ná ban vet ték fel, s mû sor köz ben a kiál -
lí tott mû vek is lát ha tók vol tak.19 Az 1972. évi kiál lí tá sok ról is me re -
teink sze rint csak a Da ily News- ban je lent meg tu dó sí tás.20

1973. jú nius 13-ig az il le té kes szer vek nem ér te sül tek Ga lán tai György
1973. évi nyá ri el kép ze lé sei rôl. Azok hoz sem mi lyen ál la mi hoz zá já ru lást
nem kért, de a meg hí vót a ba la ton bog lá ri he lyi ta nács hoz és a Fo nyó di
Já rá si Hi va tal hoz el jut tat ta. Ezen a na pon je lent meg a ba la ton bog lá ri
ta nács há zán, és kér te, hogy ideig le nes la kó ként a ká pol ná ba be je lent kez -
hes sen. Ezt a ké rel mét a szak igaz ga tá si szerv jog sza bá lyok ra hi vat koz va
eluta sí tot ta, s kö zöl te, hogy a ká pol nát ki zá ró lag mû te rem cél já ra ve -
he ti igény be.21

1973. jú nius 14-én a Já rá si Hi va tal mû ve lô dés ügyi osz tály ve ze tô je a
hoz zá juk elô zô na pon megér ke zett szí nes meg hí vó-prog ram kéz hez vé te -
le után el lenôriz te a ká pol nát, s megál la pí tot ta, hogy a prog ram sze -
rin ti kiál lí tás meg nyílt.22 Jól le het a káp ol na be já ra tá nál „Ma gán te -
rü let” felira tú táb lát he lye zett el a mû vész, még is az ott el he lye zett
kiál lí tást bár ki, bár mi kor meg te kint he ti. A ven dég könyv ta nú sá ga sze -
rint az el sô né hány na pon kül föl di[ek] és sok bel föl di lá to ga tó for -
dult meg. Fal ra gasz a kiál lí tást nem hir de ti, de a ká pol ná hoz ve ze tô
uta kon, vil lany osz lo po kon a tu ris tajel zé sek hez ha son ló jel zé se ket fes -
tet tek ki. 

Ga lán tai György fes tô mû vész [és] a még né hány más, ál ta la meg hí vott
kiál lí tó mû vész ma ga tar tá sa, élet mód ja fel há bo ro dást vál tott ki. Öl töz -
kö dé sük, vi sel ke dé sük erô sen a hip pi élet mó dot tükr ö zi. A ká pol na kó ru -
sán sok eset ben lá nyok kal együtt cso por to san lak nak.

Ah ogy ezt az 1973. jún. 18-i rend ôri je len tés is bi zo nyít ja (19. sz.
mel lék let).23 A ká pol na alat ti krip tát ön ké nye sen fel nyi tot ták, az ott
lé vô – bár ko ráb ban a má sok ál tal már meg ron gált – ko por só kat és csont -
ma rad vá nyo kat ki szed ték, s fu va ros sal a sze mét te lep re szál lít tat ták. Itt
rak tárt ren dez tek be, de ét kez tek is, és ma is la ká si funk ciót tölt be.
Ott-tartózko dá suk kö ze gész ség ügyi leg is erô sen ki fo gá sol ha tó, mi vel ott
sem víz, sem WC nincs.

Élet mód ju kat tük rö zi ideo ló giai és po li ti kai beál lí tott sá guk is. A ma -
gyar mû vé sze ti élet rôl le ki csiny lôen be szél nek, fel fo gá suk torz. És ezt
lá to ga tóik kö ré ben nyíl tan hir de tik is.



24 „Kö te le zi ma gát ar ra is, 
hogy a ká pol ná ban sem mi
olyant nem ren dez, ami a
hí vek meg bot rán ko zá sát
vál ta ná ki” ( 5. dok.).

25
 86., 87. dok., vala-

mint in ter jú Szôllôsi Fe renc
plé bá nos sal,  209. o.
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A je len lé vôk a fen ti té nyek alap ján az aláb bi ál lás pon tot ala kí tot ták ki:
1. A szer zô dés egyik na gyon lé nyes pont ját (4. bek.) a bér lô sú lyo san meg -

sér tet te.24

2. A mû te rem cél já ra bé relt he lyi sé get ön ké nye sen tár lat nak, kiál lí tóte -
rem nek hasz nál ják, ahol – az 1972. évet ki vé ve – en ge dély nél kül, zsû -
ri zet len mû ve ket mu tat be, és en ge dély nél kül, hi va tá sos mû vé szek köz -
re mû kö dé sé vel, nyil vá nos mû so ros elôadá so kat ren dez nek.

Az itt be mu ta tott mû vek ér té ke (tar ta lom, mû faj, tech ni ka, art- mo -
bil) – ki vé ve a lek to rá tus ál tal zsû ri zett anya go kat – két sé ges és
igen szél sô sé ges avant gard irány za tot kép vi sel nek.
Mû vei ket sa já tos élet fel fo gá suk ból adó dóan – a meg hök ken tô lát -
vány ra va ló tö rek vés jel lem zi. Fel tûn ni vá gyá suk, ki tö ré si tö rek -
vé seik jut nak ben nük ki fe je zés re. 
Nem a ma gyar kép zô mû vé sze ti kul tú rát rep re zen tál ják, így egy Ba la -
ton-par ti ide gen for gal mi he lyen mû kö dé sük ká ros.

3. Mun kás sá guk pro pa gan dá ja sza bály ta lan, ha r sány, sok eset ben a jó íz -
lést sér ti.

4. Élet mód juk sér ti a szo cia lis ta er köl csi nor má kat, a kö rül mé nyek köz -
egész ség ügyi leg ki fo gá sol ha tók.

5. A tár lat meg szün te té sé hez a ha tó sá gok össze han golt te vé keny sé gé re van
szük ség. Az in téz ke dé sek rea li zá lá sáig ál lan dó el lenôr zés ala tt kell
tar ta ni a tár la tot.

Szük sé ges in téz ke dé sek:
1. A szer zô dést jo gi lag fe lül kell vizs gál tat ni.
2. Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va talt és a hely be li plé bá nost tá jé koz tat ni

kell a ká pol ná ban kiala kult hely zet rôl, és az egy há zi szer vek tôl kér -
ni kell a szer zô dés fel bon tá sát.25

3. A KÖ JÁL vizs gál ja meg, hogy a ká pol na al kal mas-e mû te rem, ill. ki ál -
lí tóter em cél já ra kö ze gész ség ügyi szem pont ból.

4. A Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus figyel mét fel kell hív ni a fiatal
mû vé szek zsû ri zet len al ko tá sai nak „mû hely be mu ta tó já ra”.

5. A rend ôr sé get fel kell kér ni az ott kiala kult élet mód és hely zet rend -
sze res el lenôr zé sé re és a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re. A mû ve -
lô dés ügyi szak igaz ga tá si szer vek rend sze re sen el lenôriz zék a „mû ter -
mi mun ka be mu ta tó kat”, kü lö nö sen ez ek meg nyi tóit.

6. A ba la ton bog lá ri he lyi ta nács sza bály sér tés ese tén az ér vény ben lé vô
jog sza bá lyok sze rint jár jon el.

Ter vek:
1. Lé pé se ket kell ten ni az 500 négy szög öles egy há zi tu laj don ban lé vô,

hasz ná la ton kí vü li te me tô ál la mi (köz sé gi ta ná csi) hasz ná lat ba vé te -
lé re if jú sá gi park cél já ra.

2. E te rü le ten if jú sá gi park kiala kí tá sa a me gyei ta nács és or szá gos szer -
vek ál la mi tá mo ga tá sá val, s ez zel együtt a ká polna át vé te le, kiál lí -
tá si cé lok ra.

Ko csis Lász ló
el nök he lyet tes

Kap ják:
1. MSZMP So mogy Me gyei Bi zott ság tit ká ra
2. MSZMP So mogy Me gyei Bi zott ság PMO ve ze tô je
3. So mogy Me gyei Ta nács el nök he lyet te se
4. So mogy Me gyei Ta nács Mûv. Oszt. ve ze tô je



1 A je len tés a  64. dok. 
mel lék le te.

2 Az 1973-as év mû vé sze ti 
ese mé nyei nek meg hí vó ja,
 216. kép.

3 L. A. és Ny. É. nyi lat ko za-
ta, 1973. VI. 10., SML XXVII.
518. f. MSZMP S. M. Bi zott -
sá gá nak ira tai, 1973, PMO-
iratok, 2. cs. 25. ô. e.
4 B. I., Ny. É., B. L., L. A. 
kéz zel írt va llo má sa, 1973.
VI. 10. SML XXVI I. 518. f. 
2. cs. 25. ô. e.
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5. So mogy Me gyei Ta nács Fo nyó di Já rá si Hi va tal el nö ke
6. MSZMP Fo nyó di JB I. tit ká ra
7. MSZMP Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Bi zott sá ga
8. a Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács el nö ke
9. BM So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság ve ze tô je

[SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gép pel írt má sod pél dány, d. n.; SML
XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal. Az irat hát ol da lán: ikt. pe csét:
Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Tanács VB 1973. jún. 20., 3534/1973, 3235/1972, ü. i.: K. S., 1973., H. i.: jú lius 20., Ko vács Sá muel s. k.
ta nács el nök; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.; gép pel írt má sod pél dány]

63.

So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság Má so lat
Fo nyó di Já rá si Rend ôr ka pi tány sá ga „Szi go rúan tit kos!”
Szám: 02-38/1973.

So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság Ve ze tô jé nek1

Ka pos vár

Je len tem, hogy el lenôr zést foly tat tam már több íz ben Ga lán tai György fes -
tô mû vész, Bu da pest II. ker. Fran kel Leó u. 68/b. II I. 16. sz. alat ti la -
kos Ba la ton bog lár te me tô dom bi kép tár la tá nál. Az el lenôr zé sek so rán már az
1972-es év ben is azt ál la pí tot tam meg, hogy Ga lán tai György fes tô mû vész
nem az en ge dély ben biz to sí tott cé lok ra hasz nál ja fel a Ró mai Ka to li kus
Egy ház köz ség tôl bé relt krip tát és ká pol nát. Cse lek mé nyé vel kü lön bö zô jog -
sér té se ket kö vet el. An nak el le né re, ho gy több íz ben fel hív tuk a ta ná csi
szer vek figyel mét, a ta ná csi szer vek nem tet tek in téz ke dést sem a kép tár -
lat fel szá mo lá sá ra, sem pe dig a kü lön bö zô jog sér té sek megaka dá lyo zá sá ra.

Most, a sze zon kez de tén, is mét vizs gál tam Ga lán tai György fes tô mû vész
te vé keny sé gét, és megál la pí tot tam, hogy az ed di gi nél sok kal me ré szebb, a
köz er köl csöt sér tô ta lál ko zá so kat szer vez, vissza él a ré szé re ki a dott en -
ge déllyel, nem az en ge dély ben meg ha tá ro zott kép tár la tot tart ja fenn, ha -
nem kü lön bö zô mû so ro kat szer vez az egész nyá ri idény re – idô re meg ha tá -
roz va mû sort ál lí tott össze –, er rôl pros pek tust nyom ta tott ki, amely nem
ál la mi nyom dá ban ké szült, vé le mé nyem sze rint il le gá lis ter mék. Csa to lom
a je len té sem hez az ál ta la el ké szí tett és ter jesz tett mû sor ter vet.2

A mû sor po li ti ká ján is le het ne vi tat koz ni, vé le mé nyem sze rint nem a mai
kor nak meg fe le lô mû vé sze tet kép vi se li, ha nem azon túl ha la dóan (sic!)
olyan el ve ket vall, és ezt a kép tár lat ban meg je le nôk elôtt ter jesz ti is,
ami a mi ideo ló giánk kal nem összeegyez tet he tô.

Er köl csi fel fo gá sá ra jel lem zô, hogy a kép tár lat[ot], a temp lomkrip tát
ta lál ko zóhely nek tart ja fenn, eg ész nyá ron rend sze re sen ott la kik, oda
jár nak ha son ló ba rá tai, nem egy eset ben köz tük [a] rend ôr sé get ér dek lô
sze mé lyek is, akik la kás sal, mun ká val nem ren del kez nek, fiatal ko rú nô ket
hoz nak ma guk kal, gyûj ti azo kat a sze mé lye ket, akik la kás sal nem ren del -
kez nek, szál lást ad ne kik. En nek bi zo nyí tá sául csa to lom je len té sem hez az
1973. jú nius 10-én éj sza ka a ká polnatár lat tól az el lenôr zés so rán elôál -
lí tott két fiatal ko rú nô kéz zel írt nyi lat ko za tát3 és fiatal férfi nyi -
lat ko za tát.4 De szá mos ilyen nyi lat ko za tot le het ne leír ni és ilyen hely -
zet bôl elôál lí tá so kat vég re haj ta ni.

1973. jú nius 16-án je len tés ér ke zett ar ról, hogy Bu da pest rôl na gyobb
cso port ér ke zett Ga lán ta i ék hoz. Kb. 22 óra kor meg je len tem a ká pol na kör -
nyé kén és meg gyô zôd tem ar ról, hogy mint egy 18–20 sze mély van Ga lán ta i -



5 Az nap es te Sze ma dám 
György Azo no su lá si kí sér let
cím mel mu tat ta be ak ció ját
és kiál lí tá sát. A meg nyi tón
a Ka lá ka együt tes kon cer te -
zett.

6 Ha raszty Ist ván mû ve.

7
 64. dok.

8
 5. dok., illetve 1973. 

jú nius 15-én az ar ról ké -
szült hi te les má so lat, SML
XXVII. 518. f. MSZMP S. M.
Bi zott sá gá nak ira tai, 1973,
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.

1
 63. dok.

2–9 A be tö ré sek kel kap cso -
la tos le ve le zés: Art pool–
Bog  lár, R/1969–1973.
A részletes felsorolást lásd 
a Levéltári forrásjegyzék
fejezetben.
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nál, akik ren det len, pisz kos, ko szos ru há zat ban a ká pol ná ban, an nak ud -
va rán tar tóz kod tak. Az elém tá ru ló ké pet ha son lí ta ni le het ne a nyu ga ti
or szá gok ban ut cá kon fek vô, hip pi moz ga lom tag jai nak ma ga tar tá sá val.5

Ga lán tai György és a tár sa sá gá val szem ben tör tént rend ôri in téz ke dés kor
leg több ször ar ro gán sak, ki ké rik ma guk nak, hogy a rend ôr ség ôket iga zol -
tas sa, mi vel jo got for mál az ott-tartózkodás hoz, mi vel 15 évi idô tar tam ra
a Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség tôl bé rel te e te rü le tet. Vé le mé nyem sze rint
ezt sem tit kos ta lál ka hely nek, sem la kás cél já ra hasz nál ni nem le het, de
Ga lán tai György ezt a kép tárhe lyi sé get ar ra hasz nál ja. Ezenkí vül a be já -
rat  nál el van he lyez ve egy per sely,6 amely vé le mé nyem sze rint egye zô a kol -
du lás sal. Fel szó lít ják a kép tár ba ér ke zô ket az ado má nyo zás ra.

A Ga lán tai György ál tal bé relt kép tár lat leg több ször az ál ta la be fo ga -
dott la kás- és mun ka nél kü liek ál tal lett fel tör ve vé le mé nyünk sze rint. Ami -
kor nem volt ott Ga lán tai, ak kor is me ne dék he lyet ke res tek, és ott ta lál -
tak is, utá na Ga lán tai György fel je len té se ket tett is me ret len tet te sek el len.7

A köz ség la kos sá ga is meg bot rán ko zik az on, amit Ga lán tai György és tár -
sa sá ga csi nál, és több ször for dul tak a rend ôri szer vek hez, hogy szün tes -
sük meg Ga lán ta i nak és a hoz zá ér ke zô tár sa sá gá nak bú vó he lyét.

Ja vas lom a Fô ka pi tány ság-ve ze tô Elv társ fe lé, hogy a ren del ke zés re ál -
ló le he tô sé ge ken be lül te gyen in téz ke dést a Ró mai Ka to li kus Egy ház köz -
ség fe lé, hogy von ják meg Ga lán tai György tôl a ren del ke zé si jo got, bont -
sák fel a szer zô dést, mi vel nem a szer zô dés ben fog lal tak sze rint hasz nál ja.
Csa to lom a je len té sem hez a szer zô dés má so la tát,8 mely szer zô dés tar tal -
maz za, mely ben kö te le zi ma gát ar ra, hogy a ká pol ná ban sem mi olyat nem
ren dez, ami a hí vek meg bot rán ko zá sát vál ta ná ki.

Fo nyód, 1973. jú nius 18-án.

Frank ber ger Fe renc 
r. ôrgy. sk. bûn ügyi alosz tályve ze tô

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt má sod pél dány]

64.

So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság
Fo nyó di Já rá si Rend ôr ka pi tány ság
Szám: 02-38/1973.

So mogy Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság 
Ve ze tô jé nek
Ka pos vár

Je len tem, hogy csa tol tan fel ter jesz tem az 1973. jú nius 10-én éj sza ka tör -
tént rend ôri el lenôr zés rôl ké szült je len tés má so la tát.1

To váb bá je len tem, hogy Ga lán tai György fes tô mû vész kép tár la tát szin te
majd nem min den év ben ez i deig meg ron gál ták. Így 1969-ben, 1971-ben, 1972-
ben, de ezek ben az idôk ben el já rást nem in dí tot tunk, mi vel már ak kor meg -
gyô zô dé sünk volt, hogy a ba rá ti kö ré hez tar to zó, hoz zá ha son ló sze mé lyek
men tek be a kép tár ba szál lás cél já ból.2

Ga lán tai Gy örgy 1972. áp ri lis 17-én tett egy fel je len tést ugyan csak
ron gá lás mi att.3 A tett fel je len tés alap ján a Fo nyó di Rend ôr ka pi tány ság
101/1972. sz. alatt meg ta ga dó ha tá ro za tot ho zott.4 Ga lán tai György 15.000 Ft
kár ra te kin tet tel meg pa na szol ta a nyo mo zást meg ta ga dó ha tá ro za tot,5 május



10 Ál la mi Biz to sí tó val kap-
cso la tos ügyek: Art pool–
Bog lár, B/1967–1974.
A részletes felsorolást lásd 
a Levéltári forrásjegyzék
fejezetben.

1
 66. dok.
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23-án a Fo nyó di Já rá si Ügyész ség az ügy ben nyo mo zást ren delt el.6 A nyo -
mo zás le foly ta tá sa ered ménnyel nem járt, így 1972. jú nius 23-án meg szün -
te tô ha tá ro za tot hoz tunk is me ret len tet tes vol ta mi att.7 A nyo mo zást meg -
szün te tô ha tá ro zat el len ugyan csak pa naszt je len tett be a rend ôr sé gi
megál la pí tá sok mi att, hogy a ke let ke zett kár nem a va ló ság nak meg fe le -
lôen lett megál la pít va.8 A Fô ügyész ség Nyfel. 30.272/1972/6. sz. ha tá ro -
za tá val sér tett pa na szát eluta sí tot ta, mint megala po zat lant.9 Azóta Ga -
lán tai György a rend ôr sé gen nem je lent meg ügyé nek in té zé se vé gett.

Az Ál la mi Biz to sí tó fe lé Ga lán tai György a rend ôr sé gi ha tá ro za tot pro -
du kál ta és kár meg té rí té si igénnyel lé pett fel, mi vel 1969-ben egy la kó -
szo bá ra (ká pol na) egy he lyi ség re (krip ta) biz to sí tást kö tött ha vi 12 Ft
ér ték ben.10 A Biz to sí tó ré szé rôl a kár megál la pí tás még nem tör tént meg,
így kifize tés re sem ke rült sor. A fo nyó di ki ren delt ség tá jé koz ta tá sa sze -
rint Ga lán tai az el múlt hé ten volt az Ál la mi Biz to sí tó fiók já nál, sür -
ge ti a kár kifize té sét, és olyan meg jegy zést tett, hogy a Leg fel sôbb Bí -
ró ság hoz fog pa nasszal él ni a kár meg té rí té se ügyé ben.

Fo nyód, 1973. jú nius 19-én

Frank ber ger Fe renc
r. ôrgy. bûn ügyi alosz tály ve ze tô

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal, a lap te te jén Bí ró Gyu la kéz írá sá val: Rábai e-nak. VI. 22. je lez ve – in téz ke dés, tá jé koz tat, Bí ró.]

65.

MA GYAR SZO CIA LIS TA MUN KÁS PÁRT
SO MOGY ME GYEI BI ZOTT SÁ GA
KA POS VÁR
Le nin út 14. sz.
Te le fon: 11-150.

MSZMP KB Tu do má nyos, Kult. és Kö zokt. Osz tály
Nagy Mik lós osz tály ve ze tô elv társ nak
Bu da pest

Ked ves Nagy Elv társ!

Te le fon be szél ge té sünk alap ján mel lé kel ve meg kül döm a ba la ton bog lá ri ká -
pol na tár lat ügyé ben foly ta tott vizs gá la tunk ról ké szült fel jegy zést.1

A to váb bi ten ni va lók meg be szé lé se ügyé ben jú nius 25-én, hét fôn dél után
fel ke res lek.

Elv tár si üd vöz let tel:

Bí ró Gyu la
me gyei tit kár

Ka pos vár, 1973. jú nius 21.

Mel lék let: 20 db

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal, kéz írás sal a lap te te jén: ikt. sz.: I/108/2/71–73]



1 In nen tôl kezd ve a szö veg 
meg egye zik a 62. do ku men -
tum mal.
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66.

Fel jegy zés „Szi go rúan bi zal mas!”
a ba la ton bog lá ri „ká pol na tár lat” ügyé ben

1970-tôl egy sa já tos kul tu rá lis ese mény, az ún. ká pol na tár lat fog lal koz -
tat ja a Ba la ton bog lár ra lá to ga tó tu ris tá kat. Kis rész ben és ese ten ként
a ren dez vé nyek hí re túl nôtt a köz ség ha tá rain, 1971-ben a me gyei, sôt az
or szá gos saj tó is helyt adott a tár la tot is mer te tô, kom men tá ló írá sok -
nak.

1972-ben túl nyo móan zsû ri zett anya got mu tat tak be, de ek kor is igye -
kez tek ki ját sza ni a kiál lí tás sal kap cso la tos ál la mi ren del ke zé se ket. Az
ott meg for du ló mû vé szek és ba rá ti kö rük ma ga tar tá sa vál to zat la nul az ar -
ra já rók meg bot rán ko zá sát vál tot ták ki.

1973-ban il le gá lis úton ki nyom ta tott prog ram juk, amely ben jú nius
10–szep tem ber 7. kö zöt ti idô ben 82 egyé ni al ko tó és több kol lek tí va 
– köz te ju go szláv és len gyel ven dé gek – kiál lí tá sát ígé ri és va ló sít ja
meg Ga lán tai György, az épü let bér lô je a szük sé ges zsû ri-en ge dély nélkül.

E tény ke dés in dí tott ben nün ket ar ra, hogy az il le té kes párt- és ta ná -
csi ve ze tôk be vo ná sá val az ügy meg vizs gá lá sát kez de mé nyez zük. Ta pasz ta -
la tain kat, ja vas la tain kat az aláb biak ban össze gez zük:1

[…]

Ka pos vár, 1973. jú nius 21.

Bí ró Gyu la
me gyei tit kár

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás -
sal, a lap te te jén kéz írás sal: I/108/2/71–73]

67.

Jegy zô könyv

Ké szült Ba la ton bog lár köz ség ben a Köz sé gi Ta nács VB Szak igaz ga tá si Szer -
vé nek hi va ta li he lyi sé gé ben, 1973. jú nius 21-én.

Je len van nak: Dr. Schnei der Ist ván né a já rá si KÖ JÁL ré szé rôl
Bog dán Fe renc sza kig. szerv ve ze tô
Papp Ist ván mû sza ki ügy in té zô
Ga lán tai György fes tô mû vész

Tárgy: A ba la ton bog lá ri Te me tô dom bon lé vô ká pol na la kás, il le -
tô leg tar tóz ko dás cél já ra tör té nô hasz ná la tá nak kö zegész -
ség ügyi el lenôr zé se

Az Ál la mi Kö ze gész ség ügyi Jár vány ügyi Felügye lô ség kép vi se lô je a So mogy
Me gyei Ta nács Já rá si Hi va tal el nök he lyet te sé nek uta sí tá sá ra a mai na pon
meg ke res te a Köz sé gi Ta nács VB Szak igaz ga tá si Szer vét az zal, hogy a tár -
gyi ügy ben elem zést tart son.

A Köz sé gi Ta nács kép vi se lôi a felügye lô vel kö zö sen a ká pol ná nál hely -
szí ni szem lét tar tot tak, és a kö vet ke zô ket ál la pí tot ták meg:
1. A ká polna kör nye ze te ren de zet len, fo lya ma to san nincs tisz tít va.
2. A ká polna fel sô ré sze mû te rem nek van kiala kít va, az al só ré sze pe dig

la kás ként van hasz nál va. Az utób bi beosz tá sá nál, ál la po tá nál fog va tar -
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tóz ko dás ra nem al kal mas. El lenôr zés al kal má val megál la pí tot tuk, eb -
ben a he lyi ség ben fô zés is fo lyik.

3. A tár gya lás foly tán be bi zo nyo so dott, Ga lán tai György bér lô el mond ta,
hogy a krip ta al só ré szé ben el te me tett holt testré sze ket ki vit ték, és
a ká polna ud va ri ré szén el te met ték. Sír bon tá si en ge dély ké re lem nem
volt be nyújt va, és kö ze gész ség ügyi ha tó sá gi en ge déllyel nem ren del -
kez tek.

4. Ké ri a Kö ze gész ség ügyi Ha tó ság kép vi se lô je, hogy az adott hely zet nél
fog va te gye meg a szük sé ges in téz ke dé se ket ar ra vo nat ko zóan, a köz -
tisz ta sá gi ren de let alap ján ír ja elô a hiá nyos sá go kat, a köz sé gi ta -
nács il le té kes mun ka tár sai.

A tett in téz ke dés rôl ké rem hi va ta lo mat 3 na pon be lül ér te sí te ni.
Amennyi ben a krip ta pin cé jé ben van nak még holt test ma rad vá nyok, így fe -

lül vizs gá lat le bo nyo lí tá sá ról is kell gon dos kod ni.
[A] Köz sé gi Ta nács kép vi se lôi elôad ják, hogy az ér de kel te ket a hiá -

nyos sá gok meg szün te té sé re kö te le zi, a ren de let ben elôír tak nak meg fe le -
lôen, a ren de le tek ben meg ha tá ro zott for má ban gon dos kod ni fo gunk a lé te -
sít mény je len le gi hasz ná la tá nak meg szün te té sé rôl.

Ga lán tai György fes tô mû vész a fen tiek kel kap cso lat ban elôad ja:
Nem ért eg yet az l./ pont ban fog lal tak kal, a ká pol na kör nyé két fo lya -

ma to san tisz tán tart ják.
A 2./ pont ban fog lal tak té ves megál la pí tá sok, mi vel a krip tát la kás -

ként nem hasz nál ják, a fô zés re is al kal mas gáz a mun ká hoz hasz ná la tos
anya gok me le gí té sé re szol gál.

A krip ta egyéb ként rak tár cél ra van hasz nál va.
A 3./ pont ban fog lal tak hoz annyit sze ret ne [hoz zá] fûz ni, hogy: mi vel

en ge délyt kér tem a holt tes tek hoz zá tar to zói tól, hogy azo kat on nan a te -
me tô be vi tes sem, ôk szó ban hoz zá já rul tak a krip ta hi gié ni kus rend be ra -
ká sá hoz.

Mi vel a te te mek hosszú évek óta csak ré szei ben vol tak ta lál ha tók, a
csa lád nem igé nyel te a ren des te me tô ben va ló el te me té sü ket. 

A két év vel ezelôtt [a] kö ze gész ség ügyi ha tó ság tól kért fel vi lá go sí -
tás ra a fen tiek kel kap cso lat ban nem kap tam vá laszt.

Te kin tet tel ar ra, hogy a mû te remhasz ná lat hoz a rak tár he lyi ség hoz zá -
tar to zik, ké rem ve gyék figye lem be.

Bog dán Fe renc VB tit kár elôad ja, hogy a krip ta, il let ve a rak tár nak ne -
ve zett he lyi ség meg te kin té se so rán a je len lé vôk für dô ru há kat, edé nye ket,
gáz me le gí tôt ta lál tak, ezen kí vül egy gyer mek bi lit, ami vi lá go san bi zo -
nyít ja, hogy a he lyi sé get la kás cél já ra hasz nál ják.

Egye bet elôad ni nem kí ván nak, a jegy zô köny vet aláír ják.

K. m. f.

Dr. Schnei der Ist ván né Bog dán Fe renc
jár vány ügyi felügye lô VB tit kár

Papp Ist ván Ga lán tai György
épí té si elô adó fes tô mû vész

[SML XXVII. 522. MSZMP Fo nyó di Já rá si Bi zott sá gá nak iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., gé pelt má so lat; SML XXVIII. 663. Bog lár
Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973;  Art pool–Bog lár, T/4/1973., sa ját ke zû aláírá sok kal]
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68.

Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus 1 db má so lat1

Or mos Ti bor igaz ga tó elv társ nak
Bu da pest

Ked ves Or mos Elv társ!

Fo lyó hó 11-én kelt, fen ti tár gyú le ve lé re reflek tál va szí ves tá jé koz -
ta tá sul csa tol tan el küld jük a So mogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi Osz tá -
lyá hoz in té zett le ve lünk má so la tát.

Bu da pest, 1973. jú nius 19.

Elv tár si üd vöz let tel

Gá dor End re
osz tály ve ze tô, VI. 20.

[MOL XIX -I-4-m 117.916/1973, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal]

69.

MÛ VE LÔ DÉS ÜGYI MI NISZ TÉ RIUM Tárgy: A ba la ton bog lá ri ká polna
mû te rem prog ram ja

Ügy irat szám: 117. 916/73. Mel lék let: 1 db pros pek tus
Elô adó: Csor ba Gé za 
114-30.

So mogy Me gyei Ta nács VB
Mû ve lô dés ügyi Osz tá lya
Hor váth La jos osz tály ve ze tô elv társ nak
Ka pos vár

Ked ves Hor váth Elv társ!

Tu do má sunk ra ju tott, hogy Ga lán tai György ba la ton bog lá ri ká pol na-mû ter -
mé ben az idén is kép zô mû vé sze ti és más jel le gû be mu ta tó kat, össze jö ve te -
le ket szer vez. Tá jé koz ta tá sul csa tol tan el küld jük a ba la ton bog lá ri ká -
pol na-mû te rem pros pek tu sát.1

A prog ram ban sze rep lô kép zô mû vé szek majd nem ki vé tel nél kül azok hoz a
kö rök höz tar toz nak, me lyek en ge dély nél kül ren de zett kiál lí tá saik kal,
cso por tos de monst rá cióik kal a for ma liz mus és di let tan tiz mus kul tu szát
ter jeszt ve, s ez zel ká ro san be fo lyá sol va a kö zön ség kép zô mû vé sze ti orien -
tá lá sát, a kö zel múlt ban nem egy eset ben sú lyo san za var ták mû vé szet po li -
ti kai cél ki tû zé seink meg va ló sí tá sát.

Ga lán tai György ba la ton bog lá ri kép zô mû vé sze ti prog ram jai ra – akár kiál -
lí tá sok ról, akár mû vek be mu ta tá sá val egy be kö tött össze jö ve te lek rôl van
szó, ame lye ket már a mel lé kelt meg hí vó mi att is nyil vá nos ren dez vény nek
kell te kin te nünk –, sem a Mû ve lô dés ügyi Mi nisz té rium, sem a Kép zô- és
Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus nem adott en ge délyt. Sú lyos bít ja a hely ze tet az
a kö rül mény, ho gy a prog ram ban ezút tal kül föl di kép zô mû vé szek, il let ve
mû vész cso por tok is sze re pel nek: ezek pro pa gá lá sá hoz min den eset ben a Mû -
ve lô dés ügyi Mi nisz té rium hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A múlt év jú lius 17-én



2
 56. dok. (1972. jú lius 

18.).

3 Ja vas lat a kép zô mû vé -
sze ti, ipar mû vé sze ti és
fotó mû vé sze ti kiál lí tá sok
zsû ri zé sé nek és en ge dé -
lyez te té sé nek de cent ra li zá -
lá sá ra. MOL MDP–MSZMP
Ira tok Osz tá lya, 288. f.
36/1973/14. ô. e.
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kelt le ve lünk ben2 Ga lán tai Györggyel ha tá ro zott for má ban kö zöl tük, hogy
kül föl di mû vé szek kiál lí tá sai nak ma gánúton va ló szer ve zé sé vel nem ér tünk
egyet, s ezért [a] ju go szláv mû vé szek nek a ba la ton bog lá ri ká pol na tár la -
ton va ló be mu ta tá sát nem en ge dé lyez zük. A prog ram ban sze rep lô töb bi kül -
föl di mû vész be mu ta tá sá ra már nem is kért en ge délyt.

Nyo ma té ko san sze ret nénk fel hív ni szí ves figyel mü ket ar ra, hogy Ga lán -
tai György olyan fó ru mot ho zott lét re és fej leszt to vább Ba la ton bog lá -
ron, amely ho va to vább a mû vé szet po li ti kánk kal szem ben ál ló ten den ciák
köz pont já vá, nyílt ter jesz tô jé vé és hang adó já vá vá lik. Je len eset ben is
nyil ván va lóan olyan szer vez ke dés rôl van szó, ami tel jes egé szé ben sem mi -
be ve szi mind a tör vé nyes ren del ke zé se ket, mind pe dig a kul tur po li ti kai
cél ki tû zé se ket.

Ar ra kér jük a So mogy Me gyei Ta nács Mû ve lô dés ügyi Osz tá lyát, hogy a
Ga lán tai György ál tal meg hir de tett prog ra mot fe lül vizs gál ni s en ge dély
nél kül ki fej tett te vé keny sé ge el len hat ha tós lé pé se ket ten ni szí ves -
ked je nek.

Elô re is kö szön jük in téz ke dé sü ket, amely nek – te kin tet tel a vi dék kép -
zô mû vé sze ti kul tú rá já nak ak tuá lis kér dé sei re, va la mint a kiál lí tá sok de -
cent ra li zá lá sá nak elô ké szí té sé re3 – most meg kü lön bö ze tett fon tos sá got tu -
laj do ní tunk.

Bu da pest, 1973. jú nius 25.

Elv tár si üd vöz let tel

Gá dor End re
osz tály ve ze tô

[SML XXIII. 1. So mogy Me gyei Ta nács ira tai O/Mû ve lô dés ügyi osz tály, gép pel írt tisztázat, saját ke zû aláírás sal, a hát ol da lon:
se lej te zé si idô: 10 év, ikt. Gu lyás, ikt. pe csét: So mogy Me gyei Ta nács VB Mû ve lô dés ügyi Osz tály, Ér ke zett: 1973. jú nius 27.,
Ügy szám: 10149/1973. Ügy in té zô: Gu, mel lék let. 1., tu do má sul- sok szor int. tör tént, irat tár, VI I I. 15. Gu lyás, Mell. 1 db; 
MOL XIX -I-4-m 117.916/1973.]

70.

Köz sé gi Ta nács VB Tárgy: Ga lán tai György 
Szak igaz ga tá si Szer ve bu da pes ti la kos 
Ba la ton bog lár, Sza bad ság u. 15. épí tés ren dé sze ti ügye
Tel.: 17
Szám: 3534-2/1973.

Ha tá ro zat

Kö te le zem Ga lán tai György, Bu da pest II. Fran kel Leó u. 68/b. III/16. sz.
alat ti la kost, hogy Ba la ton bog lár Te me tô dom bon a ba la ton bog lá ri 416/8.
hrsz-ú in gat lan ra en ge dély nél kül lé te sí tett ár nyék szék épít mé nyét le -
bont sa, to váb bá az ál ta la bé relt, il let ve hasz nált te rü let ren de zé sét vé -
gez ze el.

A bon tás vég re haj tá sá nak ha tár ide jét 1973. jú lius 15. nap já ban ál la pí -
tom meg.

Fel hí vom az en ge dé lyes figyel mét, hogy amennyi ben ezen kö te le zett sé -
gé nek a meg je lölt ha tár idôig nem ten ne ele get, úgy az 1957. évi IV. tv.
76. §-a ér tel mé ben ha tó sá gi úton fo gok gon dos kod ni e lé te sít mény le bon -
tá sá ról a kö te le zett ter hé re.
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Je len ha tá ro za tom el len a kéz hez vé tel tôl szá mí tott 15 na pon be lül a
So mogy Me gyei Ta nács VB Fo nyó di Já rá si Hi va ta la Mû sza ki Osz tá lyá hoz cím -
zett, de ná lam be nyúj tan dó fel leb be zés sel le het él ni.

In dok lás:

A fo nyó di já rá si kö ze gész ség ügyi felügye lô vel vég zett kö zös el lenôr zé -
sünk so rán megál la pí tot tuk, hogy Ga lán tai György bu da pes ti la kos a ren -
del ke zô rész ben meg je lölt te rü le ten épí té si en ge dély nél kül ár nyék szé -
ket épí tett. 

To váb bá megál la pí tást nyert, hogy a káp ol na kör nye ze te el ha nya golt ál -
la pot ban van, és an nak tisz tán tar tá sá ról fo lya ma to san nem gon dos kod nak.

Megál la pí tot tuk, hogy az en ge dély nél kül lé te sí tett ár nyék szék nem [a]
Ga lán tai Gy örgy ál tal bé relt te rü let ré szen van, ha nem azt ide gen te rü -
let re, a szak kö zép is ko la te rü le té re épí tet ték. An nak meg je le né se az adott
he lyen a vá ros ké pet ront ja, to váb bá az egész sé get ve szé lyez te ti, mi vel
nincs meg fe le lôen le zár va és fer tôt le nít ve.

Megál la pí tást nyert, hogy a kápo l na kör nye ze té ben el szór tan sze mét van,
és en nek rend sze res össze sze dé sé rôl a bér lô, il le tô leg hasz ná ló nem gon -
dos ko dik.

Összes sé gé ben a ren del ke zô rész ben fog lal tak sze rint kel lett ha tá roz -
nom az 1963. évi II I. tv. 38. § (3) bek., va la mint a 9/1970. (IX.5.) Eü.M. -
ÉVM sz. együt tes ren de let mel lék le té nek 1. §-a (2) bek. ér tel mé ben, mi -
vel e ren de le tek ki mond ják, hogy az épít mény le bon tá sát el kell ren del ni,
hogy  ha az ve szé lyez te ti az egész sé get, to váb bá az in gat lan tisz tán tar -
tá sá ra vo nat ko zóan ugyan csak kö te le zett sé get kel lett elôír ni, mi vel a
fent hi vat ko zott ren de let elôír ja, ho gy ar ról az in gat lan hasz ná ló ja kö -
te les gon dos kod ni.

A ha tá ro za tot kap ják:
1./ Ga lán tai György, Bu da pest II. Fran kel L. u. 68/b. III/16.
2./ AKJF Fo nyód
3./ Já rá si Hi va tal el nök he lyet te se, Fo nyód

Ba la ton bog lár, 1973. jú nius 26.

Papp Ist ván
mû sza ki ügy in té zô

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját kezû aláírás sal; Art pool–Bog lár,
T/5/1973., saját kezû aláírás sal, Ga lán tai György kéz írá sos meg jegy zé se: Kéz hez vé tel: 1973. júl. 7.+15=20.]
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71.

So mogy Me gyei Kö ze gész ség ügyi- Tárgy: Ba la ton bog lá ri Róm. Kat. 
Jár vány ügyi Felügye lô ség Egy ház köz ség tu laj do nát
Ka pos vár, Fo dor Jó zsef tér 1. ké pe zô te me tô ká pol ná val 
Te le fon: 12-250, 12-276, Pf.:50 kap cso la tos köz egész ség-
Ügy in té zô: Dr. He ge dûs End ré né ügyi in téz ke dés
Szám: 1626-2/1973.

Ha tá ro zat:

Kö te le zem a ba la ton bog lá ri Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség ve ze tô jét, hogy
a ba la ton bog lá ri ré gi te me tô ká pol na (Kör men dy csa lád te met ke zô he lye, 69.
sz. tkvi. be tét, 1. sorsz. 347. hrsz.) Ga lán tai György fes tô mû vész, bu da -
pes ti la kos sal tör tént bér le ti jog vi szony ból adó dó hasz ná lat kö vet kez -
té ben elô állt bot rá nyos kö ze gész ség ügyi ál la po tot azon nal szá mol ja fel,
és a fer tô zött te rü le tet fer tôt le nít tes se.

A vég re haj tá sért fe le lôs sze mély a ba la ton bog lá ri Ró mai Ka to li kus Egy -
ház köz ség je len le gi ve ze tô je.

Ha tár idô: azon nal.

Ezen ha tá ro za tom el len, a kéz hez vé tel tôl szá mí tott 15 nap alatt az Egész -
ség ügyi Mi nisz té rium Kö ze gész ség ügyi-Jár vány ügyi Fô felügye lô ség hez (Bp.
V. Aka dé mia u. 10.) cím zett, de ná lam be nyúj tan dó fel leb be zés sel él het.

In dok lás:

Így ha tá roz tam, me rt a Fo nyó di Já rá si Ál la mi Kö ze gész ség ügyi-Jár vány ügyi
Felügye lô ség ve ze tô je ál tal 1973. jú nius 21-én,1 va la mint a So mogy Me gyei
Kö ze gész ség ügyi-Jár vány ügyi Felügye lô ség ha tó sá gi kö ze gei ál tal 1973. jú -
nius 25-én tör tént kö ze gész ség ügyi el lenôr zés so rán megál la pí tást nyert,
hogy a tárgy ban, va la mint a ren del ke zô rész ben em lí tett ká pol nát és a ká -
pol  na alatt el he lyez ke dô, fel tört krip tát az egy ház köz ség gel jog vi szony -
ban ál ló bér lô hasz ná lat ba vet te kü lön bö zô cé lok ra, töb bek kö zött a ká -
pol narész és a krip ta is hu za mo sabb em be ri tar tóz ko dá si he lyül szol gál.

Az itt tar tóz ko dás kö vet kez té ben a te rü let kö ze gész ség ügyi szem pont -
ból ki fo gá sol ha tó ál la pot ba ke rült, ugyanis a bér lô a ká pol ná tól mintegy
5 mé ter re, a lej tôs, fá sí tott hegy ol da lon he ve nyé szett mó don ár nyék szé -
ket ál lí tott fel, ami nek a kör nye zet re és a la kó te rü let re is ár tal mas
ha tá sa van. Az em lí tett ob jek tum nyi tott, ûr tar tal ma ki fo lyik, le gyek és
ro va rok ál tal hoz zá fér he tô, te hát fer tô zô gó cot tart fenn, és ez zel jár -
vány ve szélyt ké pez.

A ren del ke zés re ál ló ügy ira tok ból – töb bek kö zött a bér le ti szer zô -
dés bôl – megál la pí tást nyert, hogy a ká pol na alatt el he lyez ke dô krip ta
be fa la zott ál la pot ban van. El lenôr zé sünk so rán megál la pí tot tuk, hogy a
krip tá ban tar tóz kod nak, a ha tá ro zat alap ját ké pe zô jegy zô könyv ben fel -
so rolt tár gyak nyer nek el he lye zést, s a krip tá ban el he lye zett ha lot ti
ma rad vá nyok el tá vo lí tá sá nak mód já ról, va la mint a ma rad vá nyok el he lye -
zé sé rôl és a krip tá ban ezután kö vet ke zô te vé keny ség rôl sem mi fé le konkrét
adat nem áll ren del ke zés re. A krip ta kiürí té sé re en ge délyt sen ki sem adott.

Ab ból a tény bôl kiin dul va, hogy a szó ban for gó kápo l na és krip ta em -
be ri tar tóz ko dá si hely nek nem al kal mas (az em be ri la kás legalap ve tôbb
nor máit sem üti meg), az elô ze tes kö rül mé nyek is me re te nél kül je len ál -
la po tá ban ve szé lyes, és min de zen felül bot rá nyos is. Az ott-tartózkodás -
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ból adó dóan a kör nye zet kö ze gész ség ügyi szem pont ból ve szé lyez te tett, te -
hát az eset le ges kö ze gész ség ügyi ár tal mak to váb bi el ke rü lé se vé gett a
ren del ke zô rész ben fog lal tak sze rint kel lett ha tá roz nom.

Je len ha tá ro za to mat a 13/1972. (IV. 12.) korm. sz. ren de let, va la mint a
vég re haj tá sa tár gyá ban ki a dott 6/1972. (V. 16.) Eü. Min. sz. ren de let alap -
ján ad tam ki.

Ha tá ro za tom ról ér te sí tést kap nak:
1. Ró mai Ka tho li kus Egy ház köz ség ve ze tô je, Ba la ton bog lár
2. Köz sé gi Ta nács el nö ke, Ba la ton bog lár
3. Ga lán tai György fes tô mû vész, Bp. II. Fran kel Leó u. 68/b.
4. Fo nyó di Já rá si Áll. Kö ze ü. Jár vány ügyi Felügye lô ség ve ze tô je, Fo nyód,

Ady E. u. 1.
5. Ko csis Lász ló el nök he lyet tes, SM. Ta nács, Ka pos vár
6. Eü. Mi nisz té rium V. fô osz tá lya, Bu da pest V. Aka dé mia u. 10.
7. Irat tár

Ka pos vár, 1973. jú nius 27.
Dr. Gön tér Fe renc

SM Kö ze gész ség ügyi-Jár vány ügyi 
Felügye lô ség ve ze tô je

[SML XXVIII. 663. Bog lár Köz sé gi Ta nács ira tai 4112/1973, gép pel írt tisztázat, saját kezû aláírás sal, a hát ol da lon ikt. pe csét:
Ba la ton bog lá ri Köz sé gi Ta nács VB, 1973. jún. 28., 3534-3/1973, 3235/1973, ü. i. K. S.; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott -
sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.]

72. 

MA GYAR SZO CIA LIS TA MUN KÁS PÁRT
SO MOGY ME GYEI BI ZOTT SÁ GA
KA POS VÁR, Le nin út 14. sz. 
Te le fon: 11-450. 
T/108/3/1971-73.

Böhm Jó zsef elv társ nak,
a So mogy Me gyei Ta nács el nö ké nek
Ka pos vár

Ked ves Böhm Elv társ!

Tá jé koz ta tá sul és a teen dô in téz ke dé sek meg té te lé hez, mel lé kel ve meg kül -
döm a KB. Tu do má nyos Kul tu rá lis és Köz ok ta tá si Osz tá lyá nak ve ze tô jé vel
Nagy Mik lós elv társ sal tör tént meg be szé lés rôl ké szült fel jegy zést.1

Ké rem in téz ke dé se det an nak ér de ké ben, hogy a megál la po dás nak meg fe le -
lôen az il le té kes ta ná csi szer vek a szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gyék.
Mel lék let: 1 db
Ka pos vár, 1973. jú nius 27.

Elv tár si üd vöz let tel:

Bí ró Gyu la
me gyei tit kár

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bi zott sá gá nak ira tai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., gép pel írt tisztázat, saját kezû aláírás -
sal, a lap te te jén kéz írás sal: PMO 9/a., VI. 28.]
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73. 

Feljegyzés a kápolnatárlat ügyében

A jelentés elôzetes megküldése mellett június 25-én fogadott Nagy Mik-

lós osztályvezetô elvtárs és Bereczky Loránd a képzômûvészettel foglal-

kozó KB. munkatárs a kápolnatárlat ügyében. A jelentéssel és a tervezett

lépésekkel egyetértenek.

Nagy elvtárs elmondotta, hogy az ügyben többszörös szabálysértés áll

fenn, ezért gondoskodni kell a kápolnatárlat megszüntetésérôl oly módon,

hogy egyrészt a helyi tanács az illegális úton elôállított és sokfelé

szétküldött, a tárlat egyes programjait népszerûsítô röplapokért, bel-

földi és külföldi kiállítások tárlatának engedély nélküli megindításáért

és megvalósításáért, perselyezésért, a közegészségügyi elôírások figyel-

men kívül hagyásáért kell a betiltás jogi alapját megtalálni. Egyetért

azzal, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal Lékai püspökön keresztül kér-

je a Balatonboglári Egyházközség és Galántai György közötti bérleti szer-

zôdés felbontását.

Az ügy jogszerû rendezésére – az illetékes szervek bekapcsolásával –

2-3 hetet elégségesnek tart.

Bereczky elvtárs külön hangsúlyozta, hogy a témát elsôsorban jogi, köz-

egészségügyi szempontból közelítsük meg, bár kétségtelen, hogy a témának

kultúrpolitikai vonatkozásai is vannak. Utalt arra, hogy a külföldi kiál-

lításokkal kapcsolatos eljárást a 160/1960. MT. rendelet tartalmazza.

Kaposvár, 1973. június 27.

Bíró Gyula

megyei titkár

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírás-

sal, a lap tetején kézírással: T/108/3/71–73.; PMO 9/a., VI. 28.]

74.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság

Fonyódi Járási Rendôrkapitánysága

Szám: 02-38/1-1973.

MSZMP Járási Bizottság I. Titkárának!

Fonyód

Mellékelten megküldöm a Galántai György budapesti lakosról készített

összefoglalót, egyben értesítem az I. Titkár Elvtársnôt, hogy ezt az össze-

foglalót felterjesztettem a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetô-

jének, valamint a Somogy Megyei Tanács VB elnökhelyettesének, Kocsis

László elvtársnak a további intézkedés megtétele végett.

Fonyód, 1973. július 13.

Szabó Sándor r. alezr.

kapitányság vezetôje

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírás-

sal]
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Mihály, Dobos Gábor,

Donáth Péter, Háy Ágnes,

Kôrösi Zsuzsa, Najmányi
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kiállítása.
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75.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság

Fonyódi Járási Rendôrkapitánysága

Szám: 02-38/1-1973.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Vezetôjének!

Kaposvár

Jelentem, hogy 1973. július 8-án 03.30 órakor ellenôrzést tartottam Ba-

latonbogláron a Temetôdombon lévô kápolnánál, melyet az egyházközség Ga-

lántai György budapesti lakosnak rendelkezésre bocsátott, mint mûtermet.

Az ellenôrzés alkalmával megállapítottuk, hogy a fenti kápolnában Ga-

lántai György tartózkodott, és az épületben rajta kívül 28 személy, akik

az ország minden részérôl, de fôleg Budapestrôl érkeztek.1

Galántai arra a kérdésre, hogy a jelenlévô személyek miért tartózkod-

nak a kápolnában, elmondta, hogy mind a barátai, és mûvész valamennyi, ô

hívta meg ôket mûvészi vitákra.

A jelenlévô személyeket igazoltattuk és megállapítottuk, hogy egyete-

mi hallgatók, köztük a jogtudományi egyetem 3 éves (sic!) hallgatója, or-

vostudományi egyetem 2 éves (sic!) hallgatója, a Magyar Rádió és Televí-

zió külsô munkatársa. Az igazoltatott személyek között meg volt található

az Országos Írószövetség szerzôdéses alkalmazottja.

A kápolnában lévô személyek ruhástól a földön feküdtek, vegyesen nôk

és férfiak. A földszinti részen 16 személy, míg a toronyban 12 személy

helyezkedett el különbözô formában, még a toronytartó gerendán is feküd-

tek.

Galántai Kolip Gyula r. ôrgy. közrendvédelmi alosztály vezetô kérdé-

sére, hogy ezt a helyzetet hogyan ítéli meg, hogy férfiak és nôk közösen

fekszenek, azt válaszolta, hogy ez a mai divat és ezt ô megengedi vendé-

geinek, mert nem állnak úgy anyagilag, hogy Balatonbogláron akár cam-

pingban vagy szállodában szobát béreljenek maguknak.

Amikor Kolip Gyula r. ôrgy. az ügy erkölcsi részét vetette fel, akkor

a társaság nagyobb része azt kérdezte tôle, hogy hol él ô stb. stb.

Véleményünk szerint az egész társaság egy hippi galeri, mert öltöze-

tük, hajviseletük, magatartásuk és egyszeri látásra az életvezetésük er-

re enged következtetni.

Jelentem továbbá, hogy az ellenôrzés megkezdésekor Galántai kijelen-

tette, hogy semmi közünk [ahhoz, hogy] az általa bérelt ún. kilátó[ban]

(sic!) és egyben mûteremben kiket fogad, mert ez az ô tulajdona, azaz bér-

letébe (sic!) van, és csak azért nem jelentkezhet be lakásilag, mert a

Balatonboglári Községi Tanács VB helytelenül értelmezi a rendelkezése-

ket, és ôt elnyomja, mint alkotót.

Az ellenôrzés során a toronyrészben egy keskenyfilm vetítôgép volt fel-

szerelve orsó nélkül. Galántai arra a kérdésre, hogy az milyen célt szol-

gál, azt közölte, hogy filmeket vetít a barátainak a mûvészetrôl. Mivel

az ellenôrzés filmet nem látott, nem tudott meggyôzôdni arról, hogy va-

lóban azokat vetíti, vagy sem.

Jelentem, hogy az ügy össz (sic!) körülményeit figyelembe véve úgy ha-

tároztam, hogy 1973. július 15-én a hajnali órákban ismét ellenôriztet-

ni fogom a balatonboglári kápolnát és környékét, hogy ott kik foglalnak

helyet, és ugyanezt fogjuk alkalmazni 1973. július 22-én2 a hajnali órák-

ban, amikor is a balatonparti községekben közbiztonsági akciót tartunk.

Jelentem, hogy 1973. július 9-én 17.30 órakor a rendôrjárôr Balaton-

boglár Vikár Béla utcában igazoltatta K. M. Bp. 1950. […] S. S. Balassa-



291

gyarmat, 1953. […] szám alatti lakosokat. Akik az igazoltatás során el-

mondották, hogy 1973. július 7-rôl 8-ra virradóra mindketten a balaton-

boglári kápolnában aludtak, Galántai György engedélyével.

Mindkét személy birtokában volt 1 db. 13x8 cm-es fehér papírra fel-

írt alábbi szöveg. „Kassák Színház King-Kong, Aliz és más játékok, Ba-

latonboglár Kápolna VIII. 12-18.”, amit a rendôrjárôr tôlük elvett.

E feljegyzést és a járôr által készített jelentést mellékelten felter-

jesztem.

Fonyód, 1973. július 13-án

Szabó Sándor r. alezr.

kapitányság vezetôje

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

76.

Másolat! A balatonboglári Róm. Kat. 

Egyházközségtôl

Szerzôdéstervezet

Megköttetett egyrészt a balatonboglári Róm. Kat. Egyházközség, mint a

kezelôi jogot átadó, másrészt a Balatonboglári Községi Tanács, mint ke-

zelôi jogot továbbiakban gyakorló szerv között. A szerzôdés tárgya: a

Balatonboglári Egyházközség tulajdonát képezô, a balatonboglári 69. szá-

mú tkv. betétben 347. hrsz. alatt felvett 500 négyszögöl terület, azelôtt

temetô, valamint a rajta lévô „Körmendy”-féle kápolna kezelôi jogának

átadása, ill. átvevése.

A helybeli Róm. Kat. Egyházközség 25 évre átadja a fenti telek és ká-

polna kezelôi jogát a Községi Tanácsnak anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Ennek fejében a kezelôi jogot gyakorló tanács az alábbiakra kötelezi

magát:

1./ A nevezett telek csak parkosításra használható fel, ki nem parcel-

lázható, el nem idegeníthetô, rá semmiféle építmény vagy létesítmény

nem épülhet, kivéve a 2./ alatt foglaltakat.

2./ A kezelôi jogot átvevô kötelezi magát, hogy nyilvános, hatósági

elôírásnak megfelelô WC-t építtet saját költségén.

3./ A telek védett fáit meghagyja.

4./ A temetôtelken lévô régi, értékes nagy kôkeresztet átviheti a keze-

lôi jogot átvevô az újonnan létesítendô temetôtelekre és ott felál-

líttathatja saját költségén.

5./ A temetôkápolna jelenleg Galántai György budapesti festômûvész hasz-

nálatában van kiállítási célra, az egyházközséggel 1968. évben kö-

tött szerzôdés alapján. Amikor és amennyiben ez a szerzôdés megszû-

nik, sem az Egyházközség, sem a Községi Tanács a további idôkben

világi célokra bérbe nem adhatja.

6./ A kápolna rendbehozatalát a kezelôi jogot átvevô saját költségén vál-

lalja.

7./ A temetô megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket a kezelôi jogot

átvevô végzi el.



1 Goichi Kitagawa 
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8./ A kezelôi jogot átvevô kötelezi magát, hogy bármiféle hatóságilag

elôírt létesítményt saját költségén megvalósít.

9./ A fenti ingatlan közterheit a kezelôi jogot átvevô viseli.

Ezen szerzôdés csak a Veszprémi Egyházmegyei Hatóság jóváhagyása meg-

történtével lép érvénybe.

A szerzôdéstervezet benyújtója:

Balatonboglár, 1973. július 13.

Szôllôsi Ferenc sk.

esp. plébános, egyházközségi elnök

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt másodpéldány; Érseki Levél-

tár, Veszprém, Acta Dioecesana, f. 130-1/1968. sz., saját kezû aláírással]

77.

Feljegyzés

a Balatonboglári Temetô-Kápolna Mûterem 1973. július 14-i ellenôrzésérôl

A fenti napon délelôtt 10 órakor Kocsis László, a Megyei Tanács elnökhe-

lyettese, dr. Bagó Gyula, a Fonyódi Járási Hivatal elnöke, Németh Ernô, a

Járási Hivatal Mûvelôdésügyi osztályvezetôje és Bogdán Ferenc, a Balaton-

boglári Községi Tanács titkára ellenôrzést tartott a kápolna-mûteremben.

A mûteremben Galántai Györgyön kívül kb. 12 meghívott mûvészbarátja

tartózkodott. A falakon a prospektusban megjelölt japán grafikus, [és]

Gulyás mûvész kisplasztikái voltak kiállítva.1

Galántai mûvész elmondotta, hogy japán kollégája az elmúlt évben ké-

szítette a kiállított grafikákat, jelenleg Baranya megyei meghívása alap-

ján a siklósi mûvésztelepen tartózkodik, ahol szobrokat készít.

Kérdésünkre arról is tájékoztattak bennünket, hogy a programjukban jel-

zett Kassák Színház elôadása elmarad, s közölték, hogy a nyár folyamán

semmiféle hasonló rendezvényt nem tartanak. 

Galántai mûvészt megkértük, mutassa meg a kriptát is. A kriptában ágyat

és egy hordágyszerûséget láttunk. A gázon (két fôzôlapos) éppen teát fôz-

tek. Étkezéshez szükséges edények, tányérok, bögrék, evôeszközök, a szek-

rényben pedig élelmiszer volt.

A vendégként ott tartózkodó két mûvészbarátjuk (nôk voltak) ott-tar-

tózkodásunk idején a kriptában mosakodtak.

Bagó Gyula elvtárs azon kérdésére, hogy hol alusznak, Galántai György azt

válaszolta, hogy a mûteremben vannak mûbôr-bevonatú ülôkék és azon. Majd kér-

désünkre elmondotta, hogy az elôzô éjszaka hatan tartózkodtak a kápolnában.

Arra a kérdésünkre, hogy hol tartózkodnak állandóan, említette, hogy

hetenként egyszer jár Budapesten, ott a lakása, a többi idôt itt lent

tölti, a kápolnában csak pihennek, a szabadban alszanak.

A kápolna mellett engedély nélkül sátrat állítottak fel (2 személyes).

Kérdésünkre Galántai György azt felelte, hogy egyik barátja tartózkodik

benn, és arra a kérdésre, hogy ô engedélyezte-e a sátor felállítását, azt

válaszolta, hogy mondta neki, hogy addig, amíg a rendôrség nem szól érte.

Megérkezésünk után közvetlenül a kápolna kórusán állványon elhelye-

zett, az ajtó melletti vendégkönyvre irányított fényképezôgéppel két al-

kalommal is képet készítettek, feltehetôen rólunk.2
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Kérésünkre Galántai György nem volt hajlandó megmutatni a fényképezô-

gépet. Azt állította, hogy üres, amikor kértük, hogy nyissa ki a gépet,

úgy módosította elôzô állítását, [hogy] már tegnap elfogyott a film. Il-

letve vagy az utolsó, vagy az elsô kockán áll.

Huzamosabb ideig beszélgettünk Galántai György és Paizs László festô-

mûvésszel, Orvos Andrással, akik lebecsülô hangon nyilatkoztak az egész

magyar kulturális politikáról.

Kifejtették azt a nézetüket, hogy az igazi mûvészeti értékeknek nem

adnak kiállítási teret, ezért kénytelenek a tehetséges fiatal mûvészek

ilyen „földalatti” tevékenység közben bemutatni mûveiket.

Ugyancsak lekicsinylôen nyilatkozott Paizs László a többi mûvész

egyetértésével a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus és dolgozóinak mun-

kájáról.

Azt bizonygatta, hogy jegyzôkönyvet hamisítanak, csalnak és hazudnak.

Az ott dolgozók és döntési joggal bíró személyek nem értenek a mûvé-

szethez, sôt ellenségei az igazi mûvészetnek. Azt is kijelentette, hogy

a Lektorátus meg fog bukni.

Szóvá tették azt a véleményüket, nem értik, hogy a Somogy megyei ta-

nácsi szervek és az országos hatóságok miért nem értékelik az itt dol-

gozó fiatal képzômûvészek tevékenységét, magát ezt az egész kiállítást,

amikor a kápolnatárlat pozitív megítélésben már benne van a Németh La-

jos által írt mûvészettörténetben is, sôt külföldi szakmai lapok (nyu-

gat-németországi és angol) is elismerôen nyilatkoznak itteni tevékeny-

ségükrôl.

Kifejezésre juttatták, hogy a Somogy megyei mûvelôdésügyi szervek ki-

csinyes, aprólékos, sokszor zaklatásig menô tevékenysége ellentétben van

az országos szerveknél a mûvészetekkel foglalkozó személyek véleményé-

vel, mert a Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztályának mun-

katársa, Csorba Géza pozitívan nyilatkozik tevékenységükrôl, hasonlókép-

pen a Központi Bizottság Tudományos Kulturális Osztályán dolgozó Bereczky

elvtárs is, s tôlük csak biztatást kaptak munkájuk folytatásához.

Elmondották azt is, hogy Paizs László egy korábbi kiállításon elkob-

zott, falról levett képét a Mûvelôdésügyi Minisztérium vásárolta meg.

A mai magyar kultúrpolitika tévedéseire illusztrálásként mondták el,

hogy ma annak a Kondor Bélának tekinthetô meg Tihanyban a gyûjteményes

kiállítása, akinek a kiállítását pár évvel ezelôtt betiltották, [s] a

kiállítótermet lelakatolták.

A beszélgetés során megkértük Galántai Györgyöt, hogy folytassuk a be-

szélgetést a községi tanácson. A látottakat és a hallottakat emlékezte-

tôbe kívántuk rögzíteni, s lehetôséget biztosítottunk arra, hogy az em-

lékeztetôben foglaltakkal kapcsolatos véleményét írásban kifejthesse.

Ô kérésünket megtagadta, hivatkozva elfoglaltságára, s jelezte, hogy a

következô héten, ha írásban elôre bejelentik a hivatalos látogatást, il-

letve meghívják a tanácsra, akkor a kérésnek eleget tesz.

Balatonboglár, 1973. július 14.

Dr. Bagó Gyula

Kocsis László

Németh Ernô

Horváth Judit

Bogdán Ferenc

[SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973, géppel írt tisztázat, saját kezû aláírásokkal, az irat hátoldalán:

3534-4 Balatonboglári Községi Tanács VB érk: 1973. júl. 16. ikt. sz.: 3760/1973. sz., 3534/1973, ü. i. B. F.]
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78.

Községi Tanács VB Tárgy: Galántai György 

Szakigazgatási Szerve budapesti lakos 

Balatonboglár, építésrendészeti ügye

Szabadság u. 15. Tel.: 17

Szám: 3534-4/1973.

Határozat

Kötelezem Galántai György, Budapest II. Frankel L. u. 68/b. sz. alatti

lakost, hogy az általa bérelt balatonboglár[i] Temetôdombon lévô (bala-

tonboglári 69. sz. tkvi. betét, 347. hrsz.) kápolna jelenlegi használatát

szüntesse meg.

Határidô: 1973. augusztus 5.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz

eleget, úgy a 30/1972. számú tvr-tel módosított 1957. évi IV. tv. 77. §-a

értelmében 1.000- Ft-ig terjedô pénzbírsággal fogom sújtani, és bírsá-

golásaim eredménytelensége esetén a fent hivatkozott tv. 76. §-a szerint

az eredeti állapot helyreállítását hatósági úton fogom elvégeztetni, il-

letôleg a jelen használatot megszüntetni.

Jelen határozatom jogerôre emelkedése után megkeresem a Somogy Megyei

Tanács VB Fonyódi Járási Hivatal Igazgatási Osztályát, és engedély nél-

küli használatba vételért szabálysértési feljelentést teszek.

Jelen határozatom ellen a kézhezvételtôl számított 15 napon belül a

Somogy Megyei Tanács VB Fonyódi Járási Hivatal Mûszaki Osztályához cím-

zett, de nálam benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Indoklás

A rendelkezô részben foglaltak szerint határoztam, mert megállapítottam,

hogy Galántai György budapesti lakos a rendelkezô részben megjelölt lé-

tesítményt használatbavételi engedély nélkül használja úgy, hogy ez a

használat eltér a létesítmény eredeti rendeltetésétôl.

A 11/1969. (VI. 8.) ÉVM sz. rendelet 7. §-a (1) bekezdése kimondja, hogy

az épületeket és építményeket csak az építési és használatbavételi en-

gedélyben meghatározott célra szabad használni.

Ugyancsak a fenti rendelet 7. § (2. és 3.) bekezdése kimondja, hogy az

engedélyezett céltól eltérô használatra az építésügyi hatóság engedélye

szükséges, és amennyiben a létesítményt használatbavételi engedély nél-

kül, vagy attól eltérôen használják, e használat megszüntetésére lehet

kötelezni a használót.

Az eljárás során megvizsgáltam a szóban lévô létesítményt és [az] an-

nak használatával kapcsolatos egyéb ügyiratokat, és megállapítottam, hogy

a kápolna kriptahelyiségét huzamosabb tartózkodásra veszik igénybe, és

azt konyhának és mosdónak használják.

Mivel a létesítmény huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmas, így

annak jelenlegi használatára engedélyt adni nem lehet, a rendelkezô rész-

ben foglaltak szerint a jelen használat megszüntetését kellett el-

rendelni.

A határozatot kapják:

1./ Galántai György, Budapest II. Frankel L. u. 68/b.



1 � 70. dok.

2 � 67. dok.
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2./ Római Katolikus Egyházközség vezetôje, Balatonboglár

3./ Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelôség, Fonyód

4./ Járási Hivatal elnökhelyettese, Fonyód

Balatonboglár, 1973. július 16.

Papp István

mûszaki ügyintézô

[Artpool–Boglár, T/6/1973., saját kezû aláírással, kézírással az elsô oldalon felül: Beadni, VII. 30.; 1. a megjelölt rész mellett: ?]

79.

Somogy Megyei Tanács VB Tárgy: Fellebezés 

Fonyódi Járási Hivatala a 3534-2/1973. sz. 

Mûszaki Osztálya Határozatra

A Balatonboglári Tanács VB Szakigazgatási Szervének 3534-2/1973. sz. ha-

tározatát1 1973. július 7-én kaptam kézhez. 

A határozattal az 1973. június 21-én felvett jegyzôkönyvben2 rögzített

kiegészítéseim szerint egyetértek. 

Tudomásul veszem a KÖJÁL-elôírásokat, eszerint a kápolna környékét a

továbbiakban folyamatosan tisztán tartom. 

A WC ideiglenes fennmaradását a KÖJÁL-elôírásoknak megfelelôen kérem

addig, amíg az újonnan tervezett árnyékszék építési engedélyét megkérem. 

Az ideiglenes WC-t az Állami Földmérési Hivatal telekkitûzése után

bérleményemre helyezem át. Az új árnyékszék építési tervezése folyamat-

ban van. 

Balatonboglár, 1973. júl. 20. 

Galántai György

[Artpool–Boglár, T/8/1973., géppel írt tisztázat]

80.

Fonyódi Járási Rendôrkapitányság

Közrendvédelmi Alosztálya Fonyód

Járási Rendôrkapitányság Vezetôjének

Helyben

Jelentem, hogy 1973. július 22-én 04 h.-kor a balatonboglári Temetôdom-

bon ellenôrzést tartottam a kápolnánál Galántai mûterménél.

Az ellenôrzés alkalmával megállapítottam, hogy a kápolna és a kripta-

rész be volt zárva, a bejárati ajtóra az alábbi szöveg volt írva:

„Kedves barátaim, az éjszakát máshol töltöm.”

Ezen ellenôrzéskor a kápolna tetejérôl kb. 1 cm vastag kötél lógott a

földre. Mivel a kötél vékony volt és annak rögzítésérôl meggyôzôdni nem

állt módomban, ezért nem másztam fel és néztem meg, hogy a toronyban vagy



1 Molnár V. József munkája.

1 A felirat Najmányi László 

Barátságos bánásmód címû 

elôadásából való (1973. jú-

lius 21.).
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épületben van-e valaki. Egyébként az épületbôl hangok nem voltak hall-

hatók, és a környéken sem tartózkodott senki.

Fonyód, 1973. július 22-én.

Kolip Gyula r. ôrgy.

alosztályvezetô

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

81.

Fonyódi Járási Rendôrkapitányság

Közrendvédelmi Alosztálya Fonyód

Járási Rendôrkapitányság Vezetôjének

Helyben

Jelentem, hogy 1973. július 23-án 05 h.-kor Galántai mûterménél ellenôr-

zést tartottam, és az alábbiakat állapítottam meg:

A kápolnában és kriptában senki nem tartózkodott, valamint annak kör-

nyékén sem. Az ajtók zárva voltak. A 22-én írt jelentésem szövege az aj-

tóra fel volt írva, mely az alábbiakkal lett kiegészítve.

„Kedves barátaim, el kellett mennem, de rögtön jövök.” Egy másik szö-

veg filctollal írt, „itt voltam, 1973. júl. 22-én Luis”.

A fentieken kívül a kápolna mellett lévô fán, valamint a kereszten és

a közvilágítási oszlopon fényképezett szemekkel1 van teleragasztva, mely

mind a kápolna irányában néz.

Fonyód, 1973. júl. 23-án.

Kolip Gyula r. ôrgy.

alosztályvezetô

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

82.

Fonyódi Járási Rendôrkapitányság

Közrendvédelmi Alosztálya 

Járási Rendôrkapitányság Vezetôjének

Helyben

Jelentem, hogy 1973. július 24-én 05 h.-kor a balatonboglári Temetôdom-

bon Galántai „mûterménél” ellenôrzést tartottam. 

A kápolnában és annak környékén nem tartózkodott senki. A bejárati aj-

tó elôtt egy festôállványon az alábbi szöveggel egy tábla van elhelyez-

ve „Barátságos bánásmód” felirattal.1

Fonyód, 1973. júl. 24-én

Kolip Gyula r. ôrgy.

alosztályvezetô

[SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]



1� 71. dok.

1 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus!

2 Lékai László veszprémi 

püspök.
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83.

Községi Tanács VB Tárgy: Galántai György

Szakigazgatási Szerve festômûvész elleni 

Balatonboglár, Szabadság u. 15. szabálysértési 

Tel.: 17. feljelentéshez 

Szám: 3760-2/1973. kiegészítés

Somogy Megyei Tanács VB

Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztálya

Fonyód

A tárgyi üggyel kapcsolatosan az alábbiakat jelentem, és kérem a felje-

lentésem kiegészítését.

Galántai György, Budapest II. Frankel Leó u. 68/b. III/16. szám alat-

ti lakost szabálysértésért feljelentettem, mivel a balatonboglári Teme-

tôdombon építési engedély nélkül árnyékszéket létesített.

A létesítmény megépítésének tényét a közegészségügyi felügyelôvel kö-

zösen 1973. június 21-én állapítottuk meg. 

Nevezettet a 3534-2/1973. számú határozatommal a szóban lévô létesít-

mény lebontására köteleztem, mivel az nem saját területen, illetôleg nem

az általa bérelt ingatlanon létesült, és arra építési engedély nem volt.

A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a létesítmény a

közelmúltban épült, így az arra kiadott bontási határozat jogszabály-

szerû.

A létesítmény fennmaradására engedély nem adható, mivel a Somogy Me-

gyei Közegészségügyi Járványügyi Felügyelôség az 1626-2/1973. számú ha-

tározatával1 ugyancsak felhívta kötelezettet a létesítmény megszünteté-

sére.

A fentiek alapján ismételten kérem, hogy a szabálysértési eljárást le-

folytatni szíveskedjen.

Balatonboglár, 1973. július 25.

Papp István

mûszaki ügyintézô

[SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973, géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

84.

D. a J. Kr.!1

Fôtisztelendô Püspök Atya!2

Az elmúlt héten pár napot Balatonbogláron töltöttem Dr. Hatvanger Béla ba-

rátomnak és bátyjának társaságában. Messzirôl hívogatott minket két kis to-

rony, amit a városból szépen látni lehet. – Egy alkalommal felmentünk a ká-

polnákhoz. Barátom úgy tudta, hogy az egyikben mûvészek állandó kiállítása

látható. Meglepett hát bennünket az a felírás, ami a kápolnához vezetô út-

bejárónál fogadott: „Magánterület”. Ennek ellenére megkíséreltük, hogy meg-

nézzük a kiállítást. A kápolna ajtajára az volt írva: mûterem. „Ma csak [a]

barátaimat fogadom.” Aláírva a mûvész neve. Magam be nem mentem. Csupán a

kápolna ajtajára kiírt gépelt írást próbáltam elolvasni. Valami döntésrôl,

amit a belépônek meg kell értenie, ha a bent látottakat meg akarja érte-



2 Legéndy Péter Kedves 

Látogató! címû szövege

(1973. június 22.), 

� 59. kép.
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ni.2 Az ajtón benézve két hölgyet láttam egy fiatalemberrel – aki a mûterem

mûvésze volt – valamirôl beszélgetve. Még a szószéken állt szintén egy fia-

talember, és onnan valamit magyarázott a hölgyeknek és a fiatalembernek.

Mûvészi alkotásokat, kiállított festményeket vagy szobrokat egyáltalán

nem láthatnak a látogatók. Úgy gondolom, hogy nemcsak én a barátaimmal, de

más látogatóknak is az a benyomása, amikor ezt a kápolnát megnézi: de kár

volt profanizálni azt a szép kis gótikus szentélyt, ami valószínûleg a ré-

gi Boglár plébániatemploma lehetett! S azt gondolom, hogy nemcsak nekem és

a barátaimnak, hanem más látogatóknak is az véleménye, hogy ha lehetséges

még egyáltalán, a Püspök Atya tegyen lépéseket arra, hogy a kis kápolna ily

módon való profanizációja megszûnjön. – Pár száz lépésre az említett kápol-

na mellett romladozik egy szintén nagyon szép és régi családi sírkápolna.

Nagyon szomorú látvány az is, de legalább romladozva is eredeti célját szol-

gálja! Véleményem az: nem lenne annyira kegyeletsértô, ha a szóban forgó ká-

polna is – bár romladozva – de megmaradt volna egy régi, használaton kívü-

li szentélynek. Egy mûemléknek, amire szívesen gondol vissza látogatása után

az ember. S nem lenne egy mûterem, mûvészi szeszélyeknek kiszolgáltatva.

Elnézését kérem Püspök Atyának, hogy a magam és barátaim érzéseinek

így levélben hangot adtam. Tettem ezt annál bátrabban, mert biztatást

nyertem rá a tudós és tisztelt veszprémi kanonok úrtól, akivel másnap a

tihanyi apátsági templom sekrestyéjében találkoztam, és errôl a dolog-

ról is beszélgettünk.

Alkalmatlankodásomért bocsánatot kérve, Püspök Atya életére és mun-

kálkodására Urunk bôséges kegyelmeit kívánva, maradok mély tisztelettel:

Páskai István 

püspökladányi esperes, plébános

Püspökladány, 1973. július 27-én

[Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968. sz., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

85.

130-1/1968. sz.

Fôtisztelendô Esperes, Plébános Úr!

F. év július 27-én kelt, s a balatonboglári temetôkápolnára vonatkozó

szíves tájékoztatását nagyon köszönöm.

Egyben közlöm, hogy a mostani helyzet megszüntetésérôl már intézkedtem.

Az egyházi objektumokkal törôdô gondoskodását megköszönve, vagyok

Krisztusban testvére:

Veszprém, 1973. július 30.

Lékai László

püspök, apostoli kormányzó

Fôtisztelendô

Páskai István Úrnak,

esperes, plébános

PÜSPÖKLADÁNY

[Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968. sz., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]



1 Az irat sem a  Veszprémi 

Érseki Levéltárban, sem a

Somogy Megyei Levéltárban

nem található.
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86.

130-1/1973.

dr. Baróti

Nagyontisztelendô Esperes, Plébános Úr!

Kocsis László a Somogy Megyei Tanács elnökhelyettese f. év július 24-én

kelt 1408-2. sz. alatt hozzám írt levelében1 tájékoztatott azokról a saj-

nálatos és eléggé el nem ítélhetô esetekrôl, amelyek a balatonboglári

egyházközség tulajdonát képezô és általa Galántai Györgynek bérbe adott

temetôkápolnával kapcsolatban történtek.

Visszavárólag mellékelem a fenti átiratot. 

Megemlítem, hogy ma Páskai István püspökladányi esperes plébánostól

kaptam levelet, amelyben a balatonboglári kápolna szomorú helyzetérôl

ír, és az ott uralkodó botrányos állapotokról tájékoztat.

Nyomatékosan felhívom Nagyontisztelendôségedet, hogy [a] Galántai

Györggyel kötött bérleti szerzôdést az egyházközség azonnali hatállyal

mondja fel, arra való hivatkozással, hogy a szerzôdésben foglaltakat nem

tartotta be, sôt ezen túlmenôen súlyos visszaéléseket is követett ott el.

Nagyontisztelendôséged számára hivatalom 1971. június 4-én kelt 130-1.

sz. alatt megküldte a szerzôdés 1 példányát azzal, hogy azt betekintés

után haladéktalanul küldje vissza. A plébániahivatal a szerzôdést a mai

napig sem küldte vissza.

Kérem Nagyontisztelendôségedet, hogy a plébánia irattárában minden bi-

zonnyal meglévô eredeti szerzôdés példányát másolja le, és az eredetit

küldje vissza hivatalomnak. A szerzôdés felmondásának másolatát is ké-

rem felterjeszteni.

Buzgó imáiba ajánlottan vagyok Krisztusban atyja:

Lékai László

c. püspök, apostoli kormányzó

Nagyontisztelendô

Szôllôsi Ferenc Úrnak,

esperes, plébános 

Balatonboglár

Veszprém, 1973. július 30.

[Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968. sz., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással, a lap tetején kézírással: 1 drb.]

87.

130-1/1973. sz.

KOCSIS LÁSZLÓ Úrnak,

tanácselnök-helyettes

KAPOSVÁR

Tisztelt Elnökhelyettes Úr!

F. év július 24-én kelt 1408-2/1973. sz. alatti, a balatonboglári egy-

házközség tulajdonát képezô volt temetôkápolnával kapcsolatos visszaélé-

sekre vonatkozó átiratát nagyon köszönöm.



1 � 78. dok.

2 � 70. dok.

3 � 79. dok.

300

Tájékoztatásul közlöm, hogy a balatonboglári plébánost, Szôllôsi Fe-

renc esperes urat, jelen levelemmel egyidejûleg nyomatékosan felszólí-

tottam arra, hogy a Galántai Györggyel kötött, és a volt temetôkápolna

használatával kapcsolatos bérleti szerzôdést haladéktalanul mondja fel

azzal a megindoklással, hogy nemcsak a szerzôdésben kikötött feltétele-

ket nem tartotta be, hanem ezen túlmenôen súlyos visszaéléseket is kö-

vetett el.

A magam részérôl nagyon kérem Elnökhelyettes Urat, szíveskedjék oda-

hatni, hogy az eléggé el nem ítélhetô visszaélés minél hamarabb megszûn-

jék.

Fogadja Elnökhelyettes Úr ôszinte tiszteletem nyilvánítását:

Veszprém, 1973. július 31.

dr. Lékai László

püspök, apostoli kormányzó

[Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968. sz., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

88.

Községi Tanács VB Tárgy: Galántai György 

Szakigazgatási Szerve budapesti lakos

Balatonboglár, Szabadság u. 15. építésrendészeti ügye

Tel.: 17.

Szám: 3760-3/1973.

Somogy Megyei Tanács VB Mell.: 3534-2/1973. (VI. 26.) és

Fonyódi Járási Hivatal 3534-4/1973. (VII. 16.)

Mûszaki Osztálya 3760-2/1973. (VII. 21.) és

Fonyód 3760-3/1973. (VII. 31.) sz.

ügyirat iktatott eredetben.

Csatoltan felterjesztem tárgyban nevezett fellebbezését és az üggyel kap-

csolatosan hozott határozatokat további elbírálás és ügyintézés végett,

és jelentem az alábbiakat:

Az Állami Közegészségügyi Járványügyi felügyelôvel közösen helyszíni

ellenôrzést tartottunk, melyen megállapítottuk, hogy Galántai György bu-

dapesti lakos építési engedély nélkül árnyékszéket létesített idegen te-

rületen, és annak közegészségügyi szempontból való tarthatatlansága mi-

att lebontását kellett elrendelni.

A 3534-4/1973. számú határozatommal1 a kápolna jelenlegi használatára

vonatkozóan annak megszüntetését rendeltem el, mivel a kápolna – az egyéb

lakásra vonatkozó hiányosságok miatt – emberi tartózkodásra nem alkal-

mas.

A 3534-2/1973. számú határozatomban2 benyújtott fellebbezéssel3 egyetér-

teni nem tudok, így kérem annak jóváhagyását.

Ugyancsak kérem a 3534-4/1973. számú határozatom jóváhagyását, mivel

a létesítmény jelenlegi használata nem felel meg eredeti rendeltetésé-

nek.

Balatonboglár, 1973. július 31.
Papp István

mûszaki ügyintézô

[SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973, géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]
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89.

Somogy Megyei Tanács VB Tárgy: Galántai György 

Fonyódi Járási Hivatala budapesti lakos 

Igazgatási Osztálya szabálysértési ügye

44/1973. szabs. sz.

Határozat

Galántai György (szül. helye: Bikács, éve: 1941. hónapja: június, napja:

17. anyja neve: Szameth Krisztina) festômûvész foglalkozású lakost, épí-

tési szabálysértés miatt 1000.- (Egyezer) Ft-ra bírságolom.

A pénzbírságot a határozat jogerôre emelkedésétôl számított 15 nap

alatt – a mellékelt válasz-levelezôlapon – illetékbélyeggel kell leróni.

Ha az elkövetô a kötelezettségének nem tesz eleget, és a pénzbírság

munkabérébôl (egyéb járandóságából) közvetlen letiltás útján nem hajt-

ható be, a pénzbírságot az 1968. évi I. tv. 18. § (1) bekezdése alapján

10 (tíz) napi elzárásra átváltoztatom.

E határozat ellen az 1968. évi I. tv. 68 § (3) bekezdése alapján a kéz-

besítéstôl számított 15 napon belül a Somogy Megyei Tanács VB Igazgatá-

si Osztályához címzett halasztó hatályú illetékmentes fellebbezésnek van

helye. A fellebbezést az e határozatot kibocsátó hatóságnál kell benyúj-

tani.

Indokolás

Galántai György festômûvész foglalkozású budapesti lakos ellen a Bala-

tonboglár Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve szabálysértési felje-

lentést tett építési szabálysértés elkövetése miatt.

A szabálysértési feljelentésbôl megállapítottam, hogy Galántai György

Balatonboglár Tetô-dombon (sic!) építési engedély nélkül idegen terüle-

ten 1 m2 alapterületû árnyékszéket létesített 1973 júniusában.

A Balatonboglár Községi Tanács VB Szakig. Szervének hivatalos helyi-

ségében megtartott szabálysértési tárgyaláson Galántai György elkövetô

igazolatlanul távolmaradt. Az iratokhoz becsatolt tértivevény tanúsága

szerint az idézést 1973. július 27-én átvette. Tekintettel arra, hogy az

elkövetô a tárgyaláson a szabályszerû idézés ellenére nem jelent meg, a

szabálysértési hatóság az ügyet távollétében kivizsgálta, és az 1968. évi

I. tv. 59. §-a alapján hozta meg határozatát.

A szabálysértés tényét, az elkövetô vétkességét a szabálysértési fel-

jelentésbôl, valamint a tárgyalás során Papp István mûszaki ügyintézô

tanú nyilatkozatából állapítottam meg. A szabálysértési eljárás során

megállapítottam, hogy az elkövetô a balatonboglári tkvi. betétben fel-

vett 416/8. hrsz.-ú ingatlanon – mely a Mezôgazdasági Szakközépiskola

területe – 1973. június havában, építési engedély nélkül nem megengedhe-

tô módon, 1 m2 alapterületû árnyékszéket létesített. Mivel a létesítmény

egészségügyileg és esztétikailag nem felel meg a követelményeknek, és

annak átalakításával sem építhetô olyan létesítmény, mely az elôírások-

nak megfelelne, az építési hatóság a lebontását rendelte el a Somogy Me-

gyei Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelôség 1626-2/1973. sz. hatá-

rozatával egyetértésben. A bontásra rendelt építmény farostlemezbôl

készült, egyik oldalról nyitott, bejárat nélküli, jelenlegi állapotánál

fogva közvetlenül az egészséget veszélyezteti.

Galántai György fenti cselekményével az 1964. évi III. tv. 26. §. (1)

bek.-be ütközô szabálysértést követte el. E jogszabályhely szerint épít-
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mény megépítéséhez […] a törvényben, az építésügyi szabályzatban és más

jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye

szükséges.

Márpedig Galántai Györgynek az építmény megépítésére engedélye nem

volt.

A 17/1968. (IV. l4.) Korm. sz. r. 133. § szerint, aki az építésügyi ha-

tóság engedélyéhez kötött építési munkát engedély nélkül végez, ötezer

forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.

A pénzbírság kiszabásánál, ill. nem fizetés esetén az elzárás idôtar-

tamának megállapításánál figyelembe vettem, hogy az elkövetô két éven

belül szabálysértésért bírságolva nem volt, havi jövedelme kb. 2.500 Ft,

nôs, két kiskorú gyermeke van.

Súlyosbító körülményként tekintettem, hogy az elkövetett szabálysér-

tés társadalmi veszélyessége nagy, különösen a Balaton-parti községek-

ben fenti jellegû szabálysértések nagyon elszaporodtak, fennmaradási en-

gedély nem adható az építményre, mivel sem esztétikailag, sem egészségügyi

szempontból nem megfelelô.

Felhívom Galántai György elkövetô figyelmét, hogy a jövôben az építés-

ügyi jogszabályok rendelkezéseinek megtartására nagyobb gondot fordít-

son, mert ellenkezô esetben súlyosabb pénzbírság kiszabását fogja eszkö-

zölni a szabálysértési hatóság.

Errôl értesül:

1./ Galántai György, Balatonboglár Kápolna

Fonyód, 1973. augusztus 1.

Magyar László

osztályvezetô

[Artpool–Boglár, T/12b/1973., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

90.

KAPOSVÁRI 2. SZ. ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG

Kaposvár, 1973. augusztus 6.

Ügyszám: 1630/1973.

Ügyintézô: dr. Szilli Gyula

T.

GALÁNTAI GYÖRGY

festômûvész úrnak

Balatonboglár

A balatonboglári r. k. egyházközség képviseletében a következôket kö-

zöljük:

Felmondjuk azonnali hatállyal az Ön, valamint megbízónk között 1968.

február 25-én kelt szerzôdéssel bérbe vett kápolna bérleti jogviszonyát.

A felmondásunk okai a következôk:

1./ a Fonyódi Járási KÖJÁL hivatalos vizsgálat során megállapította, hogy

a kápolnához tartozó kriptarészben eltemetett holttestrészeket on-

nan kivitték a kápolnához tartozó udvari részbe, és ott temették el.

A sírbontáshoz senkinek engedélye nem volt. [4] Az így megürült volt

kriptában Ön lakást [3] rendezett be.



1 A Történeti Hivatal által 

anonimizált nevek.

1 Bálint Endre.
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2./ A közbiztonsági ellenôrzések során megállapította a rendôrség, hogy

több alkalommal idegenek [1] – így egy ízben 4, egyszer 18–20, majd

28 személy – férfiak és nôk – éjszakáztak [2] a kápolnában.

Ön ezzel a bérleti szerzôdésben megjelölt használati módot megváltoztat-

ta, azt rendeltetésének nem megfelelôen használja a közegészségügyi és

közrendészeti szabályoknak megfelelôen. 

A szerzôdés külön kikötése szerint a hívek megbotránkoztatása tiltva

van. A fenti okok e kikötéssel is ellentétben állanak.

Amennyiben felmondó levelünkre az érdemi választ nem kapnánk, vagy ha

az a felmondás elfogadását elutasítaná, a pert megindítjuk.

Válaszát 8 nap alatt kérjük megadni.

Tisztelettel:

Dr. Szilli Gyula

ügyvéd

ajánlott

[Artpool–Boglár, E/1/1973., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással. Galántai György kézírásos megjegyzései: 1. Barátaim 

2. Pihentek 3. Raktárt 4. Rendbe hozásához család és köjál eng. (választ nem kaptam)]

91.

BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-A. ALOSZTÁLY

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 7.

1 sz. alatti lakos bejelentést tett a Pest M. Rendôr-fôkapitánysá-

gon, Adamis Béla (1950. ) és társai ügyében, melyet illetékes-

ségbôl és a további intézkedések megtétele céljából osztályunknak meg-

küldtek.

A bejelentésben foglaltak kiegészítésére és pontosítására a bejelen-

tôt ismételten meghallgattuk, melynek során megerôsítette a bejelentés-

ben leírtakat, valamint a következôkkel egészítette ki:

és a társaság, melynek tagja, hippy életmódot folytatnak és ennek

megfelelô elveket vallanak. Fôbb jelszavaik, melyeket állandóan hangoztat-

nak a következôk: „gyûlölni kell a szülôket, a társadalmat”, „az élet cél-

talan”, „Nem lesznek csavar az államgépezetben”, „szabadon akarnak élni”.

Elmondotta továbbá, hogy jelenlegi társasága hatására szakította

meg faszobrász tanulmányait. Az összejöveteleiken a Bibliát és avangard

(sic!) írásmûveket olvasnak, valamint kb. háromhetenként ún. fejtágítást

tartanak. Ezeket Halász Péter lakásán – Bp. XII. , a Kovács Miklós

által bérelt lakáson, valamint a Kárpátiában tartják. Régebben rendsze-

resen jártak a Gül Baba türbéjéhez is.

A bejelentô elmondása szerint gondolkodásmódját ismerve, valaki

szándékosan „neveli” a társaságot.

Az általa ismert személyek közül megnevezte a jelentésben foglaltakon

kívül Dobos Gábort (Dobos Attila öccse), valamint, hogy Hegedûs András 

– volt miniszterelnök – két fia is részt vesz a csoportosulásban. Ôk ket-

ten dolgoznak, fotósok.

Elmondta, hogy a társaság egy öreg festô – Bálint nevû1 – lakásán éj-

szakánként rendszeresen tiltott filmeket vetít. , ha elmarad otthon-



2 A gúnynév itt az állambiz-

tonsági szolgálat szakki-

fejezései közül a „galeri-

név” fogalmát takarja.

1 Az augusztus 5. és 11.

között, Beke László által

szervezett és rendezett

Tükör/Mirror/Spiegel/

Miroir címû nemzetközi

kiállításról van szó.

2 A kiállítást megtartották,

de a kiállítók elôvigyáza-

tosságból félretájékoztatták

a gyanús idegeneket.

3 A felsoroltak közül csak

Szentjóby állított ki a

Tükör-kiállításon. Pamer,

Pap, Német, Nikiriosz

nevûek más kiállításon 

sem szerepeltek.
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ról, zsarolja ôt, hogy megveri, ha beleszól a dolgaiba. Gyakran megbün-

tetik a villamoson, verekedés esetén a kórházi számlát hazaküldeti. Már-

cius 15-én a tüntetésen való részvétele miatt igazoltatták, de ideggyó-

gyászati kezelésre való hivatkozással nem állították elô. Ezt orvosi

igazolással is bizonyította. Elmondotta, hogy decemberben a Kárpátia ét-

teremben nagy gyászünnepséget rendeztek egy disszidens lány halála miatt

(Bécsben megölték). A csoportosulásban lányok is részt vesznek.

Jelenleg Balatonbogláron tartózkodnak, egy illegális tárlatot rendez-

tek a kápolnában. Ott is laknak. A látogatók által adott pénzbôl tart-

ják fenn magukat.

Elmondotta továbbá, hogy van egy notesze, melyben a társai telefon-

számai szerepelnek, valamint a gúnynevük.2 Ennek megnézését megígérte, de

ezt megnehezíti, hogy csak akkor tudja végrehajtani, ha a alszik.

holmiját nyíltan átvizsgálni nem lehet, mert a testvére, annak

felesége és kisgyermekük állandóan otthon tartózkodnak.

Halász Péter, Bp. XII. sz. alatti lakos ellenôrzése során megálla-

pítottuk, hogy azon a címen Halász Sándor (Pilisborosjenô, 1947. )

nôs személy lakik. (Tóth Katalin 1951.)

Javaslom a következô intézkedések megtételét:

A bejelentésben szereplô személyek felderítését, és elôzetes ellenôrzését.

Az illetékes megyei kapitányságon keresztül a balatonboglári kápolná-

ban igazoltatást végrehajtani.

„Kárpáti” fn. tmb-vel, aki jelenleg Balatonfüreden tartózkodik, felvesz-

szük a kapcsolatot, és Balatonboglárra küldjük a csoport felderítésére.

Becker István

r. alhadnagy

Készült: 1 pld-ban

Kapja: 1 pld-ban Ag.

Nyt. sz.: 398-906/1973.

KNné

[Történeti Hivatal (a továbbiakban TH), O-16268/1., 174–175. o. Horgászok I. fn. dosszié; a lap tetején kézírással az ikt. sz.:

11-3894/73., az 1. oldal alján kézírással: 4-1950, 4/2-305]

92.

BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-B. ALOSZTÁLY ikt. sz.: 11-3861, 1 lap, 

érk: 1973. aug. 15.

Megbízható forrásból az alábbiak jutottak tudomásunkra:

Feladatom volt a balatonboglári kápolna kiállításról információkat

szerezni.

1973. VIII. 7-én mentem le, 8-án jöttem vissza. A következôket tudtam

meg: az úgynevezett „kápolnakiállítás” nem tart nyitva. A kápolnát Ga-

lántai György festômûvész béreli. A beharangozott kiállítást1 azonban nem

tartották meg,2 mert a B. B. tanács és rendôrség nem engedélyezte.

Vannak ugyan lent képek: Szentjobby [Szentjóby – S. E.] Tamás, Erdei

[Erdély – S. E.] Miklós, Pamer László Miklós, Pap [Papp – S. E.] Tamás,

Jovánovics, Német Endre, Nikiriosz Katalin stb. képei,3 de látogatható

kiállítás nincs. A rendôrség különben is nagyon szemmel tartja a házat.

Nem is alhattam ott. Galántai szerint éjszakánként bemennek és igazoltat-



1 Adamis Béla.
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nak. Senki nem „csövezhet” a lakásban, (sic!) mert különben elveszik a bérlô

jogot a Galántaitól. A társaságból lent senkivel nem találkoztam, illetve

Beke Lászlóval, de ô hivatalosan volt lent a Rádiótól, és ott megálltak. 

Összegezve: a kápolnában látogat[hat]ó kiállítás nincs. Képek ugyan

vannak, de nem kiállítható módon.

A kivonat hiteléül:

Bp. 1973. augusztus 14.

Készült 1 pld. Kivonat

Kapja. BM. III/III-4. Osztály

Nytsz.: 428-320/73.

[TH O-16268/1., 176. o., Horgászok I. fn. dosszié, a lap alján kézírással: 4-1933, 4/2/300]

93.

BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-A. ALOSZTÁLY 1. sz. pld.

11-3894/73.

Adta: „Lámpás” fn. ü.

Vette: Vida F. r. hdgy.

Idô: 1973. VIII. 11.

Hely: B.boglár Hullám étt.

Tárgy: Galántai Gy. 

és társaságáról

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 13-án

Feladatomnak megfelelôen jelentem, hogy 1973. VIII. 8-án találkoztam Ada-

mis nevû ismerôsömmel,1 aki tagja a B. bogláron tevékenykedô Halász-cso-

portnak. Beszélgetésünk során elmondta, hogy hétköznap általában nincse-

nek lent, többnyire szombat-vasárnap utaznak le B. boglárra.

Megbeszéltem Adamissal, hogy szombat-vasárnap meglátogatom Balaton-

bogláron ôket, mivel a TSZ üdülôje is ott van, és szombat reggel úgy néz

ki, hogy a TSZ busszal leutazom. Részükrôl politikai kérdések felvetése

várható, ugyanis ismerik politikai beállítottságomat, verseimben szerep-

lô gondolataimat.

B. boglári látogatásomkor elképzelhetô, hogy találkozom más ismerôsök-

kel is.

A Kápolnamûteremben folyó tárlatról és egyéb tevékenységrôl Adamis nem

nyilatkozott, de a beszélgetéseink során kiderült, hogy a társaság na-

gyon szeparált, és nem szívesen fogadják be az idegeneket.

„Lámpás” sk.

Értékelés: A jelentés inf. jellegû, egyoldalú, nem ellenôrzött. Az ü. el-

lenôrzött, megbízhatósága nincs megnyugtatóan tisztázva, részérôl ezidáig

dezinformációt nem tapasztaltunk. Feladatát végrehajtotta, a társaság-

gal való kapcsolatfelvétel lehetôségét biztosította.



1 A King Kong címû elô-

adásról van szó (1973.

augusztus 12–18., a Kassák

Színház elôadásai).

2 Az 1973-as év mûvészeti 

eseményeinek meghívója.

3 Lengyel mûvészek nem

szerepeltek. A japán Goichi

Kitagawa Gulyás Gyulával

állított ki.
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Feladat: Az ü. feladatul kapta, hogy Adamissal való találkozását – B. bog-

láron – használja fel a kapcsolatfelvételre, a kápolnában lévô tárlat

megtekintésére, az ott lévô személyek megismerésére. Részérôl politikai

kérdés felvetése egyelôre nem indokolt.

Vida Ferenc r. hdgy.

Készült: 4 pld-ban

Kapja: 1 sz. pld.-t Ag.

2 sz. pld.-t M. d.

3–4 sz. pld.-t Táj.

Nyt. sz.: 398-928/1973.

KNné

[TH O-16268/1., 177–178. o., Horgászok I. fn. dosszié, Vida Ferenc saját kezû aláírásával, 1. oldal alján kézírással: 4-1950, 4/2-005]

94.

BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-A. ALOSZTÁLY 1 sz. pld.

11-3894/73.

Adta: „Lámpás” fn. ü.

Vette: Vida F. r. hdgy.

Idô: 1973. VIII. 10.

Hely: Nyilvános

Tárgy: Halász Péter 

tevékenységérôl

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 13.

Feladatomtól eltérôen jelentem, hogy tudomásom van Halász Péter avangard

(sic!) színjátszó csoportjáról, ami jelenleg a Balatonbogláron lévô Ká-

polna-mûteremben tart elôadásokat. 

A csoportból többeket látásból, két fiút pedig személyesen ismerek.

Elôadásaik fôleg vallási jellegûek. Egy elôadás pl. a kenyér meggyalá-

zása.1 A csoportból néhányan a buddhista valláshoz tartozónak vallják ma-

gukat. Halász Péter lakása tudomásom szerint a Dohány u. sarkán van, a

Diófa étteremmel párhuzamosan.

Az illetô (sic!) kápolnát Galántai György bérli. A csoport létszáma kb.

20 fôs, de ez általában változó. A csoportból név szerint ismerem Kovács

és Adamis nevû személyeket, akikkel jó viszonyban vagyok.

Galántai befutott festô, így elképzelhetô, hogy jelenleg a Kápolna-mû-

teremben egy-két munkája jelenleg is látható. A csoport tevékenységérôl

korábban birtokomban volt egy prospektus,2 melybôl kitûnt, hogy a prog-

ramokra külföldrôl – lengyelek, távol-keleti országokból3 – is érkeznek

látogatók. A prospektust feltehetôen ismerôseiken keresztül nyomdában ké-

szítették. A társaságnak volt egy „Gomba” nevû nôtagja, akit Ausztriában

való disszidálása után meggyilkoltak. Emlékére elôadást is tartottak. Tu-

domásom szerint korábban rendszeresen látogatták a Kárpátia éttermet.

„Lámpás” sk.



1 A Beke László által szerve-

zett Tükör/Mirror/Spiegel/

Miroir címû kiállításról van

szó (1973. augusztus 5–11.).
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Értékelés: A jelentés op. szempontból értékes, ellenôrzött. Az ü. ellenôr-

zött, megbízhatósága nincs megnyugtatóan tisztázva. A jelentésben sze-

replô körülményeket – Halász és csoportja tevékenységére [vonatkozóan] –

feladatain kívül jelenti. Elsôdleges információkkal – bejelentés, bizal-

mas nyomozás – rendelkezünk Halász P. Balatonbogláron folytatott tevé-

kenységére, melyeket az ü. jelentése egyértelmûen alátámaszt. A hálózat

a csoportból több személyt ismer, így további kombinációs lehetôsége van

a feldolgozás folyamán újabb adatok beszerzésére.

Feladat: Az ügynök részére a konkrét feladatát a soron következô talál-

kozón határozom meg.

Intézkedés:

1./ A csoport további tevékenységének tisztázására az ügynököt bevezet-

jük Halász Péter mellé B. Bogláron a Kápolna-mûteremben, ahol jelen-

leg is tartózkodnak.

2./ Ellenôrizzük a Kápolna-mûteremben lévô tárlatot, valamint a színját-

szó csoport programját.

Megjegyzés: Halász Péter újságíró [sic!] szabadúszó

Galántai György festômûvész lakcímét megállapítottuk:

Javaslom a jelentésben szereplô adatokat op. információként kódolni.

Vida Ferenc r. hdgy.

Készült: 4 pld-ban

Kapja: 1 sz. pld.-t Ag.

2 sz. pld.-t M. d.

3–4 sz. pld.-t Táj.-kód

Nyt. sz.: 398-928/1973.

KNé

[TH O-16268/1., 179–180. o., Horgászok I. fn. dosszié, Vida Ferenc saját kezû aláírásával, az 1. oldal alján kézírással: 4-1950,

4/2-005]

95.

BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-A. ALOSZTÁLY 1. sz. pld.

11-3894/73.

Adta: „Lámpás” fn. ü.

Vette: Vida hdgy.

Idô: 1973. VIII. 11.

Hely: B. boglár Hullám

Tárgy: Galántaival kapcsolatos

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 13.

Feladatomnak megfelelôen jelentem, hogy 1973. VIII. 11-én de. látogatást

tettem a B. boglári Kápolna-mûteremben, ahol a következôket tapasztal-

tam: a kiállítás1 rendezôje Galántai György festômûvész, akit személye-

sen is megismertem. A kiállításon egyébként állandó vendégkönyv van,

amelybe mindenkinek be kell írnia a nevét. A kiállítást bárki, bármikor

meglátogathatja, észrevételeit a vendégkönyvben rögzítheti. Ehhez mellé-



1 Ezen a napon kezdte meg 

augusztus 18-ig tartó elô-

adásait a Kassák Színház.
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kelek egy prospektust, amelyet nem akárkinek adnak, csak ismerôs személy

juthat hozzá. Galántai egyébként 20–30 év közötti, 170–180 cm magassá-

gú, szôkésbarna hosszú hajú, szakállas. Bemutatkozáskor éreztette, hogy

nevemet már valahonnan ismeri. Erre elmondtam, hogy politikai jellegû

balhém volt, melyet ô elismeréssel nyugtázott. Elmondta, hogy a társaság

tagjai du., vagy holnap reggel érkeznek B. boglárra.

„Lámpás” sk.

Értékelés: A jelentés op. szempontból értékes, egyoldalú, részben ellenôr-

zött. Az ü. ellenôrzött, megbízhatósága nincs megnyugtatóan tisztázva,

részérôl dezinformációt nem tapasztaltunk. Feladatát eredményesen haj-

totta végre, magatartási vonalát betartotta. Megismerkedett a balaton-

boglári kiállítás szervezôjével, Galántai György festômûvésszel. A je-

lentés szerint Galántainak tetszett, hogy az ü. politikai jellegû ügyben

szerepelt.

Feladat: Az ü. feladatul kapta, hogy várja meg B. bogláron a csoport tag-

jait, akik szombaton érkeztek és velük együtt menjen vissza a kápolná-

ba. A csoportban kezdeményezô szerepet egyelôre nem vállalhat, politikai

kérdéseket nem vethet fel. Egyelôre igyekezzen elmélyíteni a kapcsola-

tot az ott lévô fiatalokkal, figyelje tevékenységüket, biztosítsa, hogy

a csoport Budapestre való visszatérése után aktív kapcsolatban maradjon

a vezetôkkel, ellenséges beállítottságú személyekkel.

Vida Ferenc r. hdgy.

Készült: 4 pld-ban

Kapja: 1 pld-ban Ag.

2 sz. pldt. M. d.

3–4 sz. pld.-t Táj.

Nyt. sz: 398-927/1973.

Knné

[TH O-16268/1., 181–182. o., Horgászok I. fn. dosszié, Vida Ferenc saját kezû aláírásával, az 1. oldal alján kézírással: 4-1950,

4/2-305]

96.

Adta: „Olasz” fn.

Vette: Anhalt fhdgy.

1973. aug. 14-én

Jelentés

Augusztus 12-én a déli órákban fölmentem a balatonboglári Kápolnadomb-

ra, az ott lévô Kápolna-mûtermet meglátogatni. A kápolnában és a körü-

lötte lévô tisztáson körülbelül 30 fiatal tartózkodott, lányok-fiúk ve-

gyesen.1 Magatartásukból ítélve egy teljesen zárt, és már régen

összeforrott társaságot alkottak. Tevékenységükbe bekapcsolódni, vagy be-

szélgetést indítani velük, sajnos nem lehetett, pár közömbös szó kivéte-

lével, mert egyformán zárkózottak voltak. Minden szó nélkül elvegyülni

és ott ragadni sem lehetett, mert ebben a szituációban egy kívülálló je-

lenléte feltûnô volt.



2 A délelôtti gyerekelô-

adások kellékei, 

� 292–293. kép.

3 A King Kong címû elô-

adás elôkészületeirôl van

szó.

4 A Tükör/Mirror/Spiegel/ 

Miroir címû kiállítás.
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Mivel az ott látható dolgok egy véletlenül odakerült sétáló számára

föltétlenül érdekesek lehettek, ilyen értelemben próbáltam beszélgetést

indítani és érdeklôdni többüktôl is, és helyileg egymástól elkülönült

csoportoktól is. Barátságos, de teljesen semmitmondó, zárkózott felele-

tet kaptam, ami olyan volt, hogy rögtön ki is zárta a további beszélge-

tés lehetôségét olyan egyöntetûen, hogy az csakis tervszerûen kialakí-

tott magatartásra utal.

Többségükben húsz év körüli fiatalok voltak, magatartásuk és beszéd-

módjuk szerint intellektuális szinten. A körülmények miatt csak kb. tíz

percig maradhattam ott. Ezalatt a következôket láttam:

A tisztáson kb. tízen ültek a füvön, beszélgetve. Néhányan a kápolna

fala körül tevékenykedtek, rajzokat erôsítettek a kápolna falára kör-

be. Ezek a rajzok – ahogy futólag láttam – torz állatfigurákat ábrázol-

tak. A kápolna mellett egy nagyméretû, hétfejû sárkányt ábrázoló bábu-

kompozíció állt, közelében egy szintén nagyméretû, valamilyen ôsállatot

ábrázoló figura.2 A kápolnában bent is serény munka folyt, a mennyezet-

hez erôsítve egy kb. négyméteres gorilla-alak állt, amiben belépésemkor

éppen egy fiatalember lógott fejjel lefelé, és azt próbálták, hogy ho-

gyan helyezkedjen el benne.3 Itt a munkát egy idôsebb férfi irányítot-

ta, aki a vezetôjüknek látszott, és úgy ítéltem meg, hogy ô lehet a tár-

saság vezetôje, a Galántai. (A kápolna ajtaján kívül ugyanis egy írás

állt, ami alatt Galántai aláírás szerepelt bélyegzô formájában, amin az

állt, hogy: Galántai, Budapest, Frankel Leó utca, júniustól szeptembe-

rig pedig Balatonboglár Kápolnadomb.) A kápolnában bent egy méteresnél

nagyobb könyv állt, aminek az éppen fölnyitott lapján állók alapján úgy

gondolom, hogy a kápolna-mûterem mûködését illusztráló emlékkönyv le-

het. (Újságkivágások, levelek, képek voltak azon az oldalon.) A kápolna

hátsó falán egy tükör-kompozíciókból álló kiállításféle is volt.4 (Kü-

lönbözô kisebb tükrök más-más formában elhelyezve, a formák külön

felirattal ellátva.)

Ezen a kiránduláson húszéves fiam is velem volt. Ô azt mondta, hogy a

társaság elzárkózása nagyrészt a korom miatt is volt, hiszen túlnyomó-

részt a gyerekeim lehettek volna, nem teremthetem meg velük a közös ér-

deklôdés látszatát. Ugyanakkor ô – egyedül odatévedve – valószínûleg na-

gyobb eséllyel kísérelhette volna meg, hogy a hozzá hasonló korú és

érdeklôdésû fiatalokkal megtalálja a közös hangot, és nem lett volna olyan

kirívóan ellentétes, ha megpróbál odasodródni a társasághoz. Ilyen cél-

lal délután hat óra körül föl is ment a fiam a kápolnához, azonban ak-

kor egy teremtett lélek nem volt ott, ellenben egy francia, egy osztrák

és egy magyar gépkocsi állt a kápolna mellett.

Ezt meghallva visszamentem, hogy megnézzem a gépkocsikat, de mire odaér-

tem (kb. 9 órakor), egy csoport fiatal beszállt és elment az osztrák Opel-

lal, aminek nem láthattam a rendszámát. Másik négy (köztük az is, aki a

képeit rakosgatta délelôtt a kápolna falán), az rendszámú gépko-

csival ment el, ez a gépkocsi kb. negyed óra múlva üresen visszajött. A

francia autót már nem találtam ott, és este tíz óráig már egyéb mozgo-

lódás nem is volt.

[TH O-16268/1., 183–183.a. o., Horgászok I. fn. dosszié]



1 � 284–291. kép.

2 � 168. o.

3 Kassák Színház: Madaras 

játék,� 294–298. kép.

4 Haraszty István munkája.

5 Az 1973-as év mûvészeti

eseményeinek meghívója.
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BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-B. ALOSZTÁLY ikt. sz. 11-3860

1973. aug. 15.

Bizalmas úton az alábbiak jutottak tudomásunkra:

Feladatomnak megfelelôen részt vettem a balatonboglári kápolnakiállí-

táson. 1973. augusztus 11–12-én lent voltam. Feladatomnak megfelelôen ta-

lálkoztam Galántai Györggyel. Meghívott a 11. és 12. esti elôadásra és

kiállításra. A kiállítás címe: „A Tükör”. Több neves külföldi grafikus

és fotómûvész képei szerepeltek.1

A kiállítás bevezetését, illetve célját Beke László írta meg.2 Ez az

irat a bejárat melletti ajtónál van, alatta egy magyar újság (a Tükör)

és mellé írva „ez is Tükör”. Rendes, évi programot állítottak össze, és

errôl katalógust készítettek. Több nyugati ország Magyarországról szóló

katalógusában is szó van a kápolnáról.

A Tükör-kiállítás egyik érdekessége: négy polcon négy tükör, alatta feliratok.

1. Ez az ön portréja.

2. Ugyanaz néhány másodperccel késôbb.

A harmadik tükör elôtt egy kartonlap, ráírva IMMES.

Ha ezt elfordítjuk a tükörben megjelenik a SEMMI.

A negyedik tükörig aki elmegy, és benéz egy kis lyukon, a következô fel-

irat látszik: „Köszönjük, hogy ön is eljött, elvtárs.”

Az ott lévôkrôl: nagyon sokat ismerek látásból, de nevek szerint Orvos

András, Rajk László, Papp Tamás, Szentjóby Tamás, Algol László, Halász

Péter az ismertebbek.

Ezen kívül még kb. 60–80-an voltak. Sok külföldi fiatal is volt, nyu-

gatnémetek, franciák és egy amerikai. Este 8 óra után kb. 20 autó volt

fent a kápolna mellett.

Az elôadás lényege: Solzsenyicin (sic!) egyik könyvébôl olvastak fel a

Szuvorovista katonai iskola életébôl.

Halász Péter elôadásának lényege, hogy mennyire formálja át az embert a

ruha. Hosszirányban félmeztelen volt. Csak az egyik oldalon volt rajta ru-

ha. Amint kezdett felöltözni, valóban átváltozott a formája. Utána egy re-

pülni tanuló madarat utánozott, de a szakálla és a hosszú haja lehúzta. Te-

hát az érvényesülést (repülést) nem engedi a külseje. Közben egy félmeztelen

lány a pokrócon feküdt és azt mondta: nem azért szeretlek Péter, mert eg-

zotikusan szôrös vagy, hanem azért, mert te csinálsz itt egyedül színházat.3

A szuvorovistákról felolvasott részletet lényegesen kevesebben értet-

ték meg, akik viszont megértették, egyetértôen bólogattak.

Galántairól szóló visszhangok, és viszonyulás: a kápolnához vezetô három útra

ki van írva, hogy magánterület. Tehát nem mindenki léphet be. Megtörtént (láttam),

hogy idegent kiküldött a kápolnából azzal, hogy ez magánterület. Csak azok jut-

hatnak be, akiknek van prospektusa vagy valakinek az ajánlásával jönnek.

Meg kell említeni, hogy van egy ház, ahol a házinéni is küldi a lakóit

föl a kápolnába. (Gombosné, Erzsébet utca)

Van a kápolnában egy rézpersely,4 amibe mindenki annyi pénzt dob,

amennyit jónak lát. Belépôdíj nincs.

Saját kiadásban ôk is megjelentettek egy programot négy nyelven. Orosz,

német, angol, magyar.5



6 1968-tól, � 5. dok.

5 „A múlt vasárnap itt járt 

újságírót […] elküldtem a

rendôrséghez, hogy interjút

készítsen. Azzal jött vissza,

hogy az összes iratot a sze-

me elôtt összetépték. És

hogy a fônökkel, Frank-

berger Ferenc ôrnaggyal

nem tudott beszélni, mert

meglógott elôle” (Galántai

György bejegyzése, Napló,

1973. augusztus 19.).
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Ezt azonban nem mindenkinek adnak, de ez a programfüzet egyben belé-

pésre jogosít.

Galántairól: 1967-ben végezte el a Képzômûvészeti Fôiskolát. A beszélge-

tésünk során kiderült, hogy ô egy új kiállítási rendszert akar meghono-

sítani. 1969-tôl6 bérli a kápolnát az egyháztól az állagfenntartás fejé-

ben. Megkapta a temetôben lévô márvány sírköveket is szobrászati célokra.

Elôször felajánlotta a kápolnát a Fiatal Mûvészek Stúdiójának, de nem

fogadták el, reménytelennek ítélték. Két év alatt elérte azt, hogy neves

külföldi mûvészek is kiállítottak.

Ezenkívül neves elôadómûvészek is eljöttek. Többek között Csengery Ad-

rienne, Weöres Sándor, Nagy László, Faragó Laura, Czine Mihály stb.

A fellépôk, illetve kiállítók nagy része a Tûrt, illetve Tiltottak cso-

portjába tartozik. Elméletük, elvük az „Undergund” (sic!) (földalatti)

csoport elmélete.

Visszatérési lehetôségem adott pl. mint újságíró,5 aki írni akar a kiál-

lításról. Ezenkívül magánemberként is lehetôségem van rá.

A kivonat hiteléül:

Bp. 1973. augusztus 14.

Kalcsó Istvánné II. o. sgt.

Készült: 1 pld kivonat.

Kapja: BM III/III-4. Osztály

Nytsz: 428-319/73.

[TH O-16268/1., 184–186. o., Horgászok I. fn. dosszié; az 1. oldal alján kézírással: 4-1932, 4/2-301,]
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BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-A ALOSZTÁLY 11-3894/73.

Adta: „Lámpás” fn. ü.

Vette: Vida F. r. hdgy.

Idô: 1973. VIII. 15.

Hely: Csendes k. lak.

Tárgy: B.boglári Kápolna-mûteremben rendezett tárlatról

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 15.

Feladatomnak megfelelôen jelentem, hogy f. hó 11-én B.bogláron ismét ta-

lálkoztam Galántai György festômûvésszel, aki meghívott a Kápolna-mûte-

rembe. Fent a következô kép fogadott:

A fûben, a kápolnától pár méterre 3 fiú feküdt, akik a Halász-csoporthoz

tartoznak. Ôket látásból jól ismerem. Volt velük egy kb. 25–30 éves szôke

nô, akit Mariann-nak szólítottak. Egy vajszínû Volkswagen gépkocsival ér-

keztek. A kocsiban díszletek és egyéb színpadi kellékek voltak elhelyezve.

Rajtunk kívül jelen volt még Galántai társaságában egy fiatal lány,

akinek szülei Pécsen élnek és egy nevû budapesti személy. A kápolna

környékén több helyre ki van írva, hogy magánterület, de ennek ellenére

bárki bemehet a kápolnába.



1 A Szövegek/Texts. Inter-

national Experimental

Poetry címû kiállítás

Maurer Dóra szervezében

és rendezésében, 1973. 

augusztus 19–25. 

2 A kiállítók listáját lásd 

177. o.
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A jelenlegi kiállítás jellegét tekintve az ekszibicionizmus (sic!) el-

len irányul. Az embereknek a saját igazi arcát akarják megmutatni. Rá

akarják döbbenteni ôket arra, hogy mindenki álarcot visel. Ezért alkal-

mazzák alkotásaiknál sûrûn a tükör megoldást.

Ott-tartózkodásom idején kb. 3/4 6–6-ig Halász nem érkezett meg, így szín-

játszó elôadásra nem került sor. Galántaival való beszélgetés során kiderült,

hogy politikai jellegû ügyben szerepelt, versei miatt a rendôrség el-

marasztalta. Felvetôdött, hogy a kiállítás-sorozatok miatt még Galántait nem

piszkálták. Erre Galántai olyan magyarázatot adott, hogy ô politikai kérdé-

sekkel nem foglalkozik, véleményét nem hangoztatja. A színielôadásokat nem-

csak a kápolnában, de a szabadban is rendezik. A délelôtti órákban gyerme-

keiket szerepeltetik. Velük a további kapcsolat biztosított, mivel Galántai

nagy érdeklôdéssel fogadott, meghívott, hogy látogassam meg máskor is ôket. 

„Lámpás” s. k.

Értékelés: A jelentés op. szempontból értékes, ellenôrzött, a BRFK

III/III-B. alo. „Huszti” fn. ügynökének jelentésével egyezik. Az ü. felada-

tát végrehajtotta, felvette a kapcsolatot a Halász-csoport tagjaival,

megismerkedett Galántai Gy. festômûvésszel. A jelentés szerint Galántai

politikai kérdésekkel nem foglalkozik, ezt azzal indokolja, hogy ô a Kép-

zômûvészeti Alap tagja, esküt tett az avatás alkalmával.

Feladat: A fenti csoporttal kapcsolatban a BM III/III-4. osztály hír-

igénye alapján késôbb határozom meg az ü. feladatát.

Vida Ferenc r. hdgy.

Készült: 2 pld-ban

Kapja: 1 pld-ban BM III/III-4. o.

l pld-ban M. d.

Nyt. sz.: 398-941/1973.

KNné

[TH O-16268/1., 187–188. o., Horgászok I. fn. dosszié, Vida Ferenc saját kezû aláírásával, az 1. oldal alján kézírással: 4-1932, 4/2-301]
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BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-B. alosztály

KIVONAT

„Huszti” fn. ügyn. 1973. VIII. 27-i jelentésébôl

Feladatom volt a balatonboglári kápolnakiállításra ismét lemenni.

Augusztus 17-én este kb. 21 óra után értem le. Galántaiékat a „Kini-

zsi” sörözôben találtam meg.

A kiállítás berendezése 18-án kezdôdött. A kiállítás címe: „Konkrét

költészet.”1 Több nyugati költô, festô, író mûve jelent meg. Négy magyar

kiállító közül megemlíteném: Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Haraszti

Miklós, Beke László.2 A többi nevet nem tudom, illetve nem emlékszem rá.

A lényeg a kiállítással kapcsolatosan:



3 Erdély Miklós: Két sze-

mély, aki döntô befolyással

volt a sorsomra, 

� 311. kép.

4 Maurer Dóra „betûleves”

mûve, � 317. kép.

1 Kassák Színház.

2 � 305–310. kép.

3 Interjú Halász Péterrel, 

� 173–175. o.
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Különbözô újságkivágásokkal ilyen fotómontázs jelent meg. Pl. Fidel

Castro Magyarországon. „seg (n) yalások…

Ez a szöveg a Népszabadságban megjelent vezércikkek összevágásából történt.

Ezenkívül kivonat a „Werk” c. NSZK folyóiratból, melyben Kádár János

és az egyik mûvész feleségének a képe egy oldalon jelent meg. Alatta a

magyarázat: Kádár elvtárs fenntartja családunkkal a barátságot.3

Volt még két tányér leves. Az egyikben az ABC betûi, alatta a felirat,

„az én levesem”. A másik tányérban csupa „O” betû. Alatta a felirat: „a te

levesed”.4 A csupa „O” betûs levest megették egy orosz katonasapkás fiúval.

A szomszédban lakó nô nagyon sok adattal szolgálhat a kápolnában folyó

dolgokról. Évek óta figyeli az ott történô dolgokat, és ô jelenti fel

ôket a rendôrségen.

A „Kinizsi” sörözô üzletvezetôje szintén nagyon sokat tud a Galántai

társaságáról.

A kápolnában idônként „gruppen szex” bulik vannak, amin gyerekek is

részt vesznek szemlélôdôként. Ezt úgy értem, hogy 3–4 éves gyerekek.

A szomszédnô ezért is feljelentést tett.

Mûvészileg ôk a verbális esztétikai irányzat alól akarják kihúzni a

talajt. Teljesen új mûvészi irányzatot akarnak teremteni. Ôk nem hajlan-

dók a mai mûvészetpolitikai irányzatoknak eleget tenni. Inkább zsíros

kenyéren élnek, de nem hajlandók a kiírt pályázatoknak eleget tenni. Pl.

Béke Vietnamban, VIT stb.

Mindenesetre lehetnének támogatottak, mert fôiskolát végeztek, de ôk

az új mûvészeti irányzatot fogják megteremteni.

A kivonat hiteléül: Bp. 1973. IX. 5.

Kalcsó Istvánné II. o. sgt.

Készült: 1 pld. kiv. BM

III/III-4. Oszt.

Nytsz.: 428-341/73.

[TH O-16268/1., 197–198. o., Horgászok I. fn. dosszié, az 1. oldal alján kézírással: 4-2204, 11-4335]
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály

Tárgy: S. G. társadalmi kapcso-

lattal történt találkozóról

JELENTÉS

Jelentem, hogy 1973. augusztus 22-én találkoztunk S. G. társadalmi kap-

csolattal, aki a boglári kápolnában megrendezett elôadásokról a követ-

kezôket mondotta el:

1973. augusztus 17–18-án volt Balatonbogláron a „kápolna-mûteremben”,

ahol egy amatôr színjátszó csoport1 – három egymást követô napon – „King

Kong” címmel tartott elôadást.2 A mûsor három részbôl állt. Az elsôt nem

látta, de annak tartalmát „barátai” elmesélték. Lényege, hogy egyik sze-

replô felvágta bal karján az ereit.3

A mûsor egy népmesén alapul, melyben a szereplôk keveset beszélnek, mon-

danivalójukat mozgással igyekeznek kifejezni. Az elôadás tartalmából és
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a szereplôk egyes megnyilatkozásaiból végsô soron olyan következtetést

lehet levonni, hogy céljuk a társadalommal szembeni közömbösségük hangoz-

tatása, bemutatása, a társadalmi normák elleni tiltakozás. Véleményük sze-

rint a szocialista és kapitalista társadalom között nincs különbség, mi-

vel érvényesülésüket mindkét társadalom lehetetlenné teszi, akadályozza.

Az összejöveteleken esetenként 60–80 fô vett részt, közöttük külföldi

– fôleg nyugati – állampolgárok is. A jelenlévôk nagy részének tetszett

a mûsor, még azoknak is, akiket a kápolna körül kifüggesztett plakátok

csábítottak az elôadás megtekintésére. Azokat a személyeket, akiknél ér-

deklôdést észleltek, nem küldték el, befogadták, természetesen csak nézônek.

A csoport magját képezô személyek – kb. 10–15 fô – az elôadás után a

lakrésznek használt kriptába mentek be.

Az érdeklôdôk közül többen személygépkocsival jöttek. A kápolnánál vá-

rakozott pl. az forgalmi rendszámú gépkocsi.

Látásból több fiatallal, közelebbrôl M. E.-vel ismerkedett meg, aki ál-

lítólag szovjet állampolgár, és 5–6 éve tartózkodik Magyarországon. El-

mondása szerint az elôadó „színészeket” jól ismeri, elôadásaik közül már

többet látott, így rajta keresztül S. G.-nek lehetôsége nyílik a buda-

pesti elôadások megtekintésére is.

S. G. megállapítása szerint a kápolnában folyó „életnek” nagy a népsze-

rûsége és szívóhatása a csoporthoz hasonló fiatalok körében. Ezt az is

bizonyítja, hogy Siófokon és Zamárdiban is találkozott olyan fiatalok-

kal, akik ismerték és propagálták a boglári összejöveteleket.

A két nap során rengeteg fényképet készítettek külföldi és hazai fo-

tósok. Egy általa ismeretlen személy az elôadás minden mozzanatáról fel-

vételt készített, a két nap alatt legalább 600–700 felvételt.

Megállapítottam, hogy a jelentésben szereplô frsz. személygépkocsi

Kurtág György , az frsz. személygépkocsi pedig Gór Nagy Mária

Budapest, szám alatti lakos tulajdonát képezi.

M. E. adatainak megállapítása folyamatban van.

A találkozón részt vett elvtárs is.

Megjegyzés: A balatonboglári kápolnában Halász Péter és amatôr színját-

szó csoportja tartott elôadást.

S. G. tk. elmondotta, hogy nevezettek a társadalmi normák ellen tilta-

koztak, és a társadalommal szembeni közömbösségüket fejezték ki. Ez a

tény Halászék ellenséges beállítottságát, tevékenységét bizonyítja. Az

információ operatív szempontból értékes. Ellenôrzött, mivel „Huszti” fn.

ügynök jelentése is alátámasztja.

Budapest, 1973. augusztus 29.

K: 4 pld.

„Horgászok”, S. G. anyaga

Táj. alo. táj. tiszt.

Nytsz.: 4/7-841.

[TH O-16268/1., 199–200. o., Horgászok I. fn. dosszié; kézírással az elsô oldalon: Mályi et.]



1 A Kovács István Stúdió 

elôadása.

2 Barátságos bánásmód

címmel, � 159. o.

3 Az informátor összekevert 

két felolvasást. Ezek a

kérdések Hajas Tibor 

Szabadság-ipari adás, 

IV. csatorna címû szövegé-

ben hangzottak el. 

� 160–161. o.
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BUDAPESTI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-B. ALOSZTÁLY Tárgy: „Zuglói” fn. jelölttel 

történt találkozóról

JELENTÉS

Budapest, 1973. augusztus 22.

Jelentem, hogy folyó hó 17-én nyilvános helyen találkozót tartottam „Zug-

lói” fn. jelölttel.

A jelölt elmondta, hogy július 21-én Balatonbogláron járt, megnézte a Ga-

lántai György Bp. III. Frankel L. u. 68/b. szám alatti lakos által bé-

relt kápolnában az elôadást.1

A mûsort a korábban meghirdetett budapesti amatôr együttesek adták, fô

szervezô Halász Péter és Najmányi László, akik az ún. „Kovács István”

stúdióval szerepeltek. Az elôadás kb. 19 órakor kezdôdött közös evéssel,

majd a kápolnába mentek be, ahol a mûsor folyt.

Tartalmilag egy teljesen összefüggéstelen valami volt. Említésre mél-

tó, hogy Najmányi egy monológot olvasott fel,2 melyet véleménye szerint

többen írtak. A felolvasás során ilyen kérdések hangzottak el, hogy mi-

lyen ország az melynek nincs tengere? Kicsi? Csonka? Milyen ország az,

melynek nincs törvényes vezetôje?3

A kérdésekre a felolvasó adta meg a választ többféleképpen.

A jelenlévôk ezt a számot igen nagy tetszéssel fogadták, ezt követte az

a jelenet, amikor a jelenlévôket egymáshoz kötözték a karjuknál fogva,

majd a mennyezeten lógó üres üvegeket tartó madzagot meggyújtották, és

azok rájuk estek. Ezzel az elôadás befejezôdött.

A jelenlévôk közül többen személygépkocsival jelentek meg, ezek közül

két rendszámot jegyzett meg , K. F. Bp. XX. szám és a frsz.

kocsi, mely a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a

tulajdona.

Az elôadáson kb. 50–60 személy volt jelen, valamennyi fiatal, ezek közül

nagyon sokan akarták az éjszakát a kápolnában tölteni, mert szállásuk

nem volt biztosítva. Az ott-tartózkodást senkinek sem engedélyezték, ar-

ra hivatkozva, hogy a rendôrség elég gyakran ellenôrzi ôket, így a je-

lenlévôk nagy része visszautazott Budapestre.

A következô találkozó augusztus 31-én lesz megtartva.

Jámbor Gábor r. fhdgy.

Készült: 2 pld.

Kapja: 1 pld. ag.

1 pld. BM. III/III-4. Oszt.

Nytsz.: 428-335/73.

[TH O-16268/1., 195–196. o., Horgászok I. fn. dosszié, saját kezû aláírással, L.: olvashatatlan ôrgy.; kézírással a lap tetején:

Mályi et, Varga e. L.: Gál e. 73. IX. 22.; ikt. pecsét. Szigorúan titkos ikt. sz.: 11-4334, lap sz.: 2, Érk.: 1973. szept. 21.; kézírással

az 1. oldal alján: 4/2-347.]
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3 � 75. dok.

4 � 90. dok.

5 Artpool–Boglár, 

E/2/1973.
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102.

P. 20443/73.

Kaposvár, 1973. augusztus 21.

1630/1973 ÜMK sz./dr. Szilli

T. Járásbíróság

Lengyeltóti

Galántai György festômûvész, balatonboglári lakos alperesnek 15 évre bér-

be adtuk a balatonboglári Temetôdombon lévô régi kápolnát. Ez a kápol-

na a Körmendy család temetkezôhelye volt. A bérbeadás során tartozott az

alperes a kápolnát rendbe tenni, ennek ellenében azt mûvészeti célokra

volt jogosult csak használni. 

A bérlô a kápolnában volt kriptát megszüntette, onnan az említett csa-

lád tagjainak maradványait a kápolna melletti külsô területre vitette

ki, ott temette el, míg a kriptát lakásnak rendezte be. A fonyódi járá-

si Köjál megállapította, hogy ehhez engedélye nem volt, és a lakásnak a

legelemibb feltételei sincsenek meg. Alperes ezzel a Ptk. 425. § (2) c.

pontja szerinti rendellenes használatot hozta létre, amely változtatás

már helyre sem hozható.

A bérleti szerzôdés tartalmazza, hogy a bérlô a kápolnához tartozó he-

lyiségeket mûvészeti célra használhatja csak, és semmit nem rendezhet,

amely a híveket megbotránkoztatja.1

A rendôrség az ellenôrzései során a 7. mûúton olyan foglalkozásnélkü-

li, kereset és pénznélküli fiatalembereket igazoltatott, akik arra hi-

vatkoztak, hogy az éjszakát alperes bérleményében töltötték el. Így tör-

tént, hogy a bérleményt közvetlenül is ellenôrizték, ahol több alkalmakkor

a kápolna földszintjén, padlásán és a toronyban hiányos, piszkos öltöze-

tû fiatalembereket és lányokat talált együtt éjszakánként. Amikor az al-

perest megnyilatkoztatták, azt a választ adta, hogy ez a divat, és ô ezt

megengedi a vendégeinek. Június 10-én n é g y, 16-án 18–20 személy,2 jú-

lius 8-án3 pedig 28 személy tartózkodott hasonló körülmények között a

kápolnában. 

Amikor mindezekrôl a szerzôdés-ellenes használatokról, magatartások-

ról értesültünk, azok súlyosságára tekintettel 1973. augusztus 6. napján

jogi képviselônk útján a bérleti jogviszonyt felmondtuk.4

Az alperes azonban az augusztus 15. napján kézhez vett válaszlevelé-

ben5 a felmondást nem vette tudomásul. 

Ezért a mellékelt meghatalmazással igazolt ügyvédünk útján elôterjeszt-

jük a következô

– k e r e s e t i   k é r e l m e t – 

szíveskedjék ítélettel megállapítani, hogy az alperes a fenti szerzôdés-

ellenes magatartásával a bérleményt rendeltetésének meg nem felelô mó-

don a Ptk. 425. § (2) c. pontja szerint megváltoztatta, amely már vissza

nem állítható; 

megállapítani, hogy részben az 1/1972 korm. sz. r. és a 2/1972. ÉVM sz.

r. alapján alkalmazandó 1/1971 korm. sz. r. 71. §-a szerinti botrányos,

tûrhetetlen magatartást tanúsított, mindezek alapján az azonnali hatá-

lyú felmondásunk érvényes, tartozik az alperes a bérleményt nekünk vissza-

bocsátani; 

valamint megfizetni a perköltséget. 
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A pertárgy értéke a 11/1966. P. M. sz. r. 111. §-a alapján 5.000,– Ft.

Tisztelettel:

Balatonboglári Rk. Egyházközség

[Artpool–Boglár, E/3/1973. Az irat hátoldalán: T. Járásbíróság, Lengyeltóti Keresetlevele: Balatonboglári Rk. Egyházközség,

felperesnek, képv. 4. sz. Ügyvédi Munkaközösség Kaposvár, Ügyintézô dr. Szilli Gyula ügyvéd. Galántai György festômûvész,

balatonboglári (Temetôdomb, Kápolna Mûterem) alperes ellen bérleti jogviszony felmondásának érvényessége iránt.]

103.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Szigorúan titkos!

III/III. Osztály Ikt. sz.: 11-3986, 1+5 lap

213-364/73. Érk.: 1973. aug. 24.

Tárgy: Galántai György 

és társai ügye

Mell.: 5 lap

BM III/III-4. Osztály Vezetôjének!

Budapest

Mellékelten megküldöm személyes megbeszélésünk értelmében a Galántai

György és társai ügyében készített összefoglaló jelentést.1

Kaposvár, 1973. augusztus 22.

dr. Balogh János r. ôrgy. osztályvezetô

K.: 2 pld.

1 pld.: Cím

1 pld.: Irattár

K.: KZ/HM

Nyt. sz.: 8-255/73.

[TH O-16268/1., 189. o., Horgászok I. fn. dosszié, Dr. Balogh János saját kezû aláírásával, kézírással a lap tetején: Pálfy e. ké-

rem a ti anyagaitokkal egyeztetve, összevonva végleges realizálási jav. elkészítését, 73. VIII. 27. olvashatatlan szignó; a lap al-

ján: 4-1974; 4/2-312]

104.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Szigorúan titkos!

III/III. Osztály

Tárgy: A balatonboglári

kápolnában rendezett 

összejövetelekrôl 

Jelentés

Kaposvár, 1973. augusztus 22.

Jelentem, hogy társ-rendôri szervek értesítésébôl korábban már több al-

kalommal szereztünk tudomást arról, hogy Balatonbogláron a régi Temetô-

dombon lévô kápolnában a támogatott mûvészeti irányzatokkal szemben ál-

ló – magukat mûvészeknek tartó – fiatalok kiállításokat rendeznek.



1 � 5. dok.

2 Artpool–Boglár, 

R/1–4/1969.

3 Artpool–Boglár, 

R/1–15/1972.

4 Pauer Gyula 1973. július 

29-én került elôzetes letar-

tóztatásba a balatonboglári

MÁV-üdülôben történt dula-

kodás miatt. 1973. július 

2-án, a Lengyeltóti Járásbí-

róság hivatalos személy elle-

ni erôszak vádjával elsô fo-

kon négy hónap börtönben

letöltendô szabadságvesz-

tésre ítélte, másodfokon

két év próbaidôre felfüg-

gesztette és a büntetést

2000 Ft pénzbírságra módo-

sította (B.224/1973-2. sz.

ítélet, Lengyeltóti Járásbí-

róság, 1973. július 2.,

B.655/1973/4. sz. ítélet,

Kaposvári Megyei Bíróság,

1973. október 25. 

[Somogy Megyei Bíróság

Irattára, Kaposvár]).

5 Gémes János.

6 A Domino pantomim-

együttes mûsora elmaradt.
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1973 nyarán értesültünk arról is, hogy már nemcsak kiállításokat tar-

tanak, hanem betiltott mûsorokat is elôadnak, melyekre közönséget szer-

veznek, és a kápolnát csavargó fiatalok összejöveteli helyévé igyekeznek

alakítani.

A kápolnában összejöveteleket rendezô személyekkel és azok magatartásá-

val kapcsolatban az alábbiakat állapítottuk meg:

A balatonboglári Temetôdombon lévô régi temetôkápolna jelenleg a ba-

latonboglári r. k. egyházközség tulajdonában van, a hozzá tartozó krip-

tával együtt, mely régen a Körmendy-család temetkezô helye volt. A ká-

polnát 1968-ban a Veszprémi Egyházmegyei Hatóság jóváhagyásával 15 évi

idôtartamra bérbe vette GALÁNTAI GYÖRGY festômûvész, Budapest, XII. Né-

metvölgyi u. 24. III. em. 1. sz. alatti lakos. Az 1968. febr. 28-án kelt

bérleti szerzôdés1 lehetôvé teszi Galántainak az állandó ott-tartózko-

dást, kiállítások rendezését és ennek fejében az épület karbantartását

írja elô, továbbá olyan magatartást, mely nem botránkoztatja meg a hí-

veket. Ennek ellenére szerepel a szerzôdésben egy olyan kitétel, amely

szerint a szerzôdés – mivel az csak a bérlôt terheli – csak a bérlô ál-

tal bontható fel.

1969-ben Galántai György feljelentést tett a Fonyódi Járási Rendôrka-

pitányságon, mivel az általa bérelt kápolnát ismeretlen tettesek feltör-

ték. Az elrendelt nyomozás nem vezetett eredményre.2

1970-ben Galántai a kápolnában megkezdte tevékenységét. Az ezt köve-

tô idôszakban egyre nagyobb létszámú „baráti” társaságot fogadott a ká-

polnában, akiknek magatartása megbotránkoztatta a környék lakosságát.

1972-ben a bérlô betörés miatt ismét feljelentést tett. A Fonyódi Já-

rási Rendôrkapitányság a nyomozást megtagadta, de Galántai fellebbezé-

sére a Somogy Megyei Fôügyészség utasítására a Fonyódi Járási Ügyészség

a nyomozást elrendelte. Az ügyben nyomozást megszüntetô határozat ké-

szült ismeretlen tettes elkövetô volta miatt.3

1973-ban Galántai „baráti” köre még jobban kiszélesedett. Az általa

bérelt kápolnában rendszeresen együtt tartózkodott egy ún. mûvészeti ba-

ráti kör, melynek kiemelkedô tagjai voltak PAUER GYULA szobrászmûvész,

(hatóság elleni erôszak miatt 2 hó szabadságvesztésre ítélték),4 GALÁN-

TAI GYÖRGY festômûvész, LEGÉNDY PÉTER író, JOVÁNOVICS GYÖRGY szobrász,

MOLNÁR GERGELY nyelvész-mûfordító (ô bonyolítja le a kör levelezését),

egy DIXI becenevû festômûvész,5 továbbá SZENTJÓBY TAMÁS író és költô –

valamennyien budapesti lakosok.

A felsorolt személyek körül egy kb. 60 fôs csoport tömörül ifjú mûvé-

szekbôl, akik valamennyien az ún. pseudo irányzatot képviselik. Saját ér-

tékelésük szerint ezek a személyek a mûvészeti élet perifériájára szo-

rultak, és magukat a megtûrtek kategóriájába sorolják. Szerintük a

hivatalos szervek gátolják ôket tevékenységükben, ezért legtöbbször la-

kásukon, vagy családi körben tartanak összejöveteleket és kiállításokat.

Itthon nem akarnak érvényesülni, mert nem hajlandók a támogatott mûvé-

szeti irányzatokhoz tartozni. Külföldre nem akarnak menni, mert idôsek

ahhoz, hogy egzisztenciát teremtsenek. Így inkább itthon, egymást segít-

ve, egzisztencia megteremtése nélkül tevékenykednek.

1973 nyarára tervezett ténykedésükrôl nyomtatott programot adtak ki,

ami az alábbi szöveggel kezdôdik: „Kedves Barátom! Látogassa meg bala-

tonboglári kápolna-mûtermemet, ahol a következô mûvészek meghívott ven-

dégeim.” Ezután kb. 80 név van felsorolva, valamint a Kassák Színház, Ko-

vács István Stúdió és a Dominó mim együttes.6 A meghívott vendégek, akik

között külföldiek (jugoszlávok) is vannak, csoportonként, idôrendi sor-

rendben vannak beosztva.



7 � 75. dok.

8 Ajtony Árpád, Bódy 

Gábor, Csákó Mihály, Dobos

Gábor, Donáth Péter, Háy

Ágnes, Kôrösi Zsuzsa,

Najmányi László, Novák

Márk, Pór György filmjeinek

vetítése, 1973. július 7-én.

9 1973. július 21. A Kovács 

István Stúdió/Najmányi

László Barátságos bánás-

mód címû elôadása, Hajas

Tibor performansza. Az idé-

zett szöveg Hajas Tibor Sza-

badságipari adás, IV. csa-

torna címû írásából való.

10 � 80., 81., 82.. dok.

11 Hajas Tibor: Én is ilyen-

nek látom (konszenzus

akció).
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Ezenkívül Galántai a kápolnában rendszeresen szállást biztosít lakás-

sal, munkahellyel nem rendelkezô, csavargó fiataloknak, esetenként 18–20

fônek. Az ott éjszakázó személyek – fiúk, lányok vegyesen – más ismerô-

seiktôl, vagy ismeretlen személyektôl kaptak meghívást a kápolnába, ahol

Galántai, anélkül, hogy kilétükrôl meggyôzôdne, befogadja ôket. A fenti

körülmények miatt a nyár folyamán gyakran voltak közbiztonsági ellenôr-

zések a kápolna környékén, ahonnan több elôállítás is történt. Ilyen ese-

tekben Galántai és társai felháborodottan tiltakoztak maguk és „mûvész-

társaik”, valamint baráti körük zaklatása miatt. Így például júl. 8-án

03,30 h-kor tartott ellenôrzés során7 Galántain kívül 28 személy tartóz-

kodott az épületben, akiket a bérlô barátainak nevezett. Megtalálható volt

köztük a Jogtudományi Egyetem és az Orvostudományi Egyetem néhány hall-

gatója, a Magyar Rádió és Televízió külsô munkatársa, az Országos Írószö-

vetség szerzôdéses alkalmazottja is. (Nevek a rendôri jelentés hiányossá-

ga miatt nem állnak rendelkezésünkre.) A kápolnában lévô személyek a földön

feküdtek ruhástól, a férfiak és nôk vegyesen. A földszinten 16, míg a to-

ronyban 12 személy helyezkedett el, még a tornyot tartó gerendán is fe-

küdtek. A toronyban egy keskenyfilmes filmvetítô volt felszerelve. Az el-

lenôrzés nem tudta megállapítani, hogy milyen filmek vetítésére használták.8

1973. júl. 21-én 20,00 h-kor a kápolnában 60–70 fiatal elôtt jelképes

politikai témájú mûsort mutattak be, amely egy felolvasásból és külön-

bözô primitív zaj-effektusokból állt. A felolvasott szöveg a következô

kérdésekkel kezdôdött:

– Milyen ország az, amelynek állítólag nincsenek határai, de délen és

nyugaton mégis vannak?

– Milyen ország az, melynek állítólag van fôvárosa, de mégsincs?

– Milyen ország az, ahol nincs cenzúra, de mégis van?

– Milyen ország az, amely szabad, független és önálló, de mégsem az?

A felolvasás elôtt „közönségüket” jelképesen megkötözték, majd a szöveg

elhangzása után elégették a zsinórokat.9 A közönség szervezése szóbeli

propaganda útján történt. Ennek során azt is közölték, hogy ezt a mûsort

Budapesten már bemutatták, bár nincs engedélyezve. A hallgatóság közül

többen a Bp-i Mûszaki Egyetem hallgatói voltak. Az elôadás szellemi irá-

nyítója egy idôsebb, szakállas, hosszú hajú férfi volt, aki a fején kö-

rül világos szalagot viselt. Az érkezôk közül sokat régi barátként üd-

vözölt. Feltehetôen az illetô férfi azonos Szentjóby Tamással.

Július hónap hátralévô részében, valamint augusztusban az esti és éj-

szakai órákban rendszeresen voltak rendôri ellenôrzések a kápolna kör-

nyékén,10 azonban a kápolna ajtaját mindig zárva találták és a környé-

ken sem tartózkodott senki. Értesülésünk szerint a gyakori ellenôrzés

miatt a kápolna melletti erdôrészben tartják összejöveteleiket.

Galántai és társasága jelenleg is folytatja tevékenységét a kápolná-

ban, azonban a korábbinál óvatosabb, zárkózottabb módon. A rendesen öl-

tözött látogatókat és érdeklôdôket nem engedik be a kápolnába, amikor

ott baráti körük tartózkodik.

A kiállított „alkotások” között az Országház fényképe is látható – erô-

sen túlszínezve.11 A kép alatt az alábbi szöveg olvasható: „Aláírom, mert

én is pont ilyennek látom.” Alatta kb. 20 aláírás olvasható. A látogatók-

nak Galántaiék megmutatják a képet és véleményt kérnek róla, majd közlik

saját nézetüket, amely szerint az Országházat – és az egész életet – csak

a hivatalos propaganda mutatja ilyen színesnek, ôk nem ilyennek látják.

Galántainak és társainak tevékenységével kapcsolatban eddig fôleg csak

spontán intézkedések és információ-szerzések történtek, így tevékenysé-

gük részleteit és céljaikat nem ismerjük.
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Az eddig szerzett információkból kitûnik, hogy igyekeznek szembehe-

lyezkedni mindenfajta hivatalos és általánosan elfogadott állásponttal

és irányzattal. Ilyen nézeteiket egymás között, adott esetben látogatóik

elôtt is propagálják.

Szembenállásukat elsôsorban mûvészeti és erkölcsi téren hangsúlyozzák,

de tapasztalható részükrôl – bár csak szimbolikus formában – a politi-

kai szembenállás is. A kápolna elhelyezkedése, az engedély nélkül foly-

tatott reklám-tevékenység és a csavargó fiataloknak adott szállás híre

biztosítja számukra a közönséget.

Javasolt intézkedések:

Javasoljuk a rendôri ellenôrzések és elôállítások rendszeressé tételét.

Ezzel egy idôben olyan információ elterjesztését Budapesten az egyetemi

ifjúság körében, hogy Galántai – helyzetének stabilizálása céljából – a

csavargó fiatalokat „tálalja” a rendôrségnek. Bizonyíték erre Galántai

gyakori feljelentései a betörések miatt. 

Javasoljuk a sajtóban az összejövetelek erkölcsi oldalát elemezni,

olyan tanulság levonásával, hogy az egyház ne segítsen a fiatalok erköl-

csi moráljának aláásásában.

A bérleti szerzôdés befalazott kriptáról szól, ezzel szemben – érte-

süléseink szerint – a kriptát felbontották, a csontokat elszállították.

Javasoljuk a Körmendy-család tagjainak felkutatását, és javaslatot ten-

ni nekik arra, hogy tegyenek feljelentést a Btk. 268. §-ába ütközô – ha-

lottnak, vagy emlékének meggyalázása miatt. 

Javasoljuk a birtokunkban lévô – Galántai által terjesztett – mûsor-

prospektussal kapcsolatban annak ellenôrzését, hogy elôállítása és ter-

jesztése nem ütközik-e a Btk. 221. §. b. bekezdésébe, mivel nem szerepel-

nek rajta az elôállítás helyére, idejére, a nyomdára, vagy kiadóvállalatra,

a kiadásért felelôs személyre, illetve szerkesztôre vonatkozó adatok.

Ugyancsak javasoljuk ellenôrizni, hogy a prospektus kiadatása a 26/1959.

sz. kormányrendelet, valamint a 4/1959. sz. MM. rendelet szerint enge-

délyhez van-e kötve és Galántai rendelkezik-e ilyen engedéllyel.

Amennyiben ilyen engedéllyel nem rendelkezik, a Btk. 221. §-ába ütkö-

zô sajtóbûntettet követett el.

Dr. Balogh János Kiss Zoltán

r. ôrnagy ov. r. hdgy.

K.: 3 pld.

1 pld. BM. III/III-4. Oszt.

1 pld. Felterj. Fôkap. Vez. ÁB. H.

1 pld.: lerakva.

K.: KZ/HM.

Nytsz.: 8-255/73.

[TH O-16268/1., 190–194. o., Horgászok I. fn. dosszié, dr. Balogh János és Kiss Zoltán saját kezû aláírásával, az 1. o. tetején

kézírással: 11-3986/73., az 1. oldal alján kézírással: 4-1974, 4/2-312]



1 A fotók nem találhatók.

2 � 106. dok.

3 Az Egészségügyi Minisz-

térium 52.252./1973. sz.

határozata, 1973. VIII. 3.

Tárgy: Balatonboglári r.k.

Egyházközség tulajdonát

képezô kápolnával kapcso-

latos közegészségügyi in-

tézkedés, Artpool–Boglár,

T/14/1973.
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105.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 2 pl. fotó készült1

SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR

Lenin út 14. sz.

Telefon: 11-450

T/108/9.1973/Nné

MSZMP Központi Bizottsága

Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály

Dr. Molnár Ferenc elvtársnak

Budapest

Kedves Molnár elvtárs!

A balatonboglári kápolnatárlat ügyében mai telefonbeszélgetésünk alap-

ján mellékelve megküldöm a Fonyódi Járási Rendôrkapitányság 1973. au-

gusztus 22-i jelentését.2

Egyben tájékoztatni szeretnélek arról, hogy a jelentés tartalmát a me-

gyei tanács elnökével, Böhm József elvtárssal is megismertettem, aki újabb

hatékony intézkedésre tett ígéretet.

A KÖJÁL megyei igazgatóhelyettesét, dr. Berényi elvtársat ugyancsak

arra kértem, hogy szerezzen érvényt korábbi, az Egészségügyi Miniszté-

rium illetékesei által már jogerôre emelt, az objektumot egészségügyi

okokból való bezárási határozatának.3

Kaposvár, 1973. augusztus 24.

Elvtársi üdvözlettel

Bíró Gyula

megyei titkár

Melléklet: 1 db. (3 lap)

[MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással, a lap tetején kézírással:

Tn/1328; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., géppel írt tisztázat, saját kezû

aláírással, a lap tetején kézírással: PMO 9/a. VIII. 24., a lap alján kézírással: A jelentés átadva Böhm e-nak intézkedés végett,

aug. 21. Bíró; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára, Aczél György Kézirathagyaték (a továbbiakban MTA-KK-

AKH), Ms 6035/1.]



1 A Szövegek/Texts. Inter-

national Experimental

Poetry címû kiállítás, 1973.

augusztus 19–25.

2 Napló, 1973. augusztus

16.

3 Breznyik Péter.

4 Hábermann M. Gusztáv.
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106.

Másolat!

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Titkos!

Fonyódi Járási Rendôrkapitánysága

Szám: 02/38/1973.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság

Vezetôjének

Kaposvár

Jelentem, hogy értesüléseink voltak arról, hogy az augusztus 19-én és 20-

án a Galántai-féle képtárnál tömeges megjelenés várható,1 ezért a 17-én

elrendelt „Vakáció” fedônevû akció során a temetô és várdomb területe is

ellenôrzésre került.2 Az ellenôrzést [a] hajnali órákban 4 fôs járôr haj-

totta végre. A feladat végrehajtása során Császár László f. ftörm. URH gkv.

5.20-kor rádión arról adott jelentést, hogy a Galántai-féle képtárat el-

lenôrizni nem tudják, mert a képtár vasrácsos ajtaja belülrôl lakatokkal

van lezárva, és Galántai György a felszólításra sem hajlandó kijönni.

Az adott jelentés alapján a helyszínre mentem, és felszólítottam Ga-

lántai Györgyöt, hogy a rendôri ellenôrzésnek vesse magát alá, nyisson

ajtót és jöjjön ki. Felszólításomnak eleget tett – bár kifogásolta, hogy

a bérleményét, mint magánterületet, a rendôrségnek nincs joga ellenôriz-

ni. Ezek után kioktattam a rendôrség jogairól és kötelességeirôl, és fel-

kértem, hogy a bérleményében lévô épületekben vezessen végig, hogy az el-

lenôrzést le tudjuk folytatni.

Az ellenôrzés során átvizsgáltuk a képtár felett lévô kápolnát, an-

nak padlását, ahol az emberi méltóságot meggyalázó kép tárult elénk.

A kápolna alsó részében is, a padlástéren is több személy tartózkodott,

ki-ki a maga módján fekvôhelyet foglalt el a padlózaton, egymást hasz-

nálva párnának. Rongyos, piszkos öltözetben, egészségtelen körülmények

között. A rendôri intézkedés megkezdésekor nemtetszésüket fejtették ki,

hogy a rendôrség milyen jogon hajtja végre [az] igazoltatást magánte-

rületen.

Az igazoltatás során megállapítottuk, hogy a jelenlévô személyek va-

lamennyien iskolázott emberek, nincsenek rászorulva az ilyen életmódra,

véleményem szerint tüntetôleg csinálják mindezt, mivel tudomásuk van ar-

ról, hogy a rendôrhatóság, a tanácsi szervek ellenzik a tárlat ilyen irá-

nyú igénybevételét. Ezeknek igazolásául az alábbi személyeket jegyeztem

fel, hogy bizonyítsam azt, hogy ilyen foglalkozású, tanult emberek nem

élhetnek így, mint amilyen kép elénk tárult.

1. N. M. B. (Székesfehérvár, 1943. ) hajadon, a Magyar Rádió és Te-

levízió munkatársa, mint rendezô, Bp. sz. alatti lakos.

2. H. P. (1954. május 12. ) nôtlen, Zenemûvészeti Fôiskolán tanul,

Bp. 

3. Márkus Piroska (Bp. 1956. ) tanuló, Bp. 

4. Haraszti Miklós (1954. [sic!] [1945 – S. E.] ) Magyar Népköztár-

saság Képzômûvészeti Alap, Bp. 

5. C. K. (Veszprém, 1950. ) Eötvös Loránd Tud. Egy. hallgatója, Bp. 

6. K. K. É. (1942. Bp. ) gyors- és gépírónô, Bp. 

7. Borocznyik (sic!) Péter3 (1947. ) technikus, Bp. 

8. Harmász Gusztáv4 (Szeged, 1950. ) Eötvös Tud. Egyetem hallgató-

ja, Szeged, 



5 Buchmüller Éva.

6 Molnár Gergely.
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9. Koós Anna (különváltan élô Halász Péterné, Bp. 1948. ) fordító-

nô Pannónia Filmgyártó Vállalatnál, Bp. 

10. Bálint István Antal (Bp. 1943. ) író, Bp. 

11. Chuchmiller (sic!) Éva5 (Bp. 1943. ) grafikus, Bp. 

12. Körmendi Mária dr. Bp. 1948. , munkahelye: Eötvös L. Tud. Egy.

lakik: Bp. 

13. T. J. (Bp. 1952.) technikus, Külkereskedelmi Fôiskolán, Bp. 

14. Molnár György6 (Gyöngyös, 1930. ) fogl. fordító, jelenleg segéd-

munkás, Gyöngyös 

15. Örsi Katalin (Pécs, 1952. ) tanuló, Bp. 

16. Háy Ágnes (Bp. 1952. ), filmrendezô, jelenleg betanított munkás,

Bp. .

17. V. É. Zs. (Bp. 1947. ) gyógypedagógiai tanár, Bp. 

A fenti személyeken kívül még tartózkodott több személy a kápolnában,

köztük [egy] 6 hónapos terhes anya, aki férjétôl különváltan él. NDK ál-

lampolgár, aki magyar ismerôsével érkezett a kápolnába.

Az ellenôrzés során megtudtam, hogy 18-án este a kápolnánál egy dél-

amerikai zenekar volt, a hangszerelés (sic!) a reggeli ellenôrzéskor még

benn volt a kápolnában.

A zenekar tagjai és még kb. 30–40 fô a község különbözô területén, kü-

lönbözô helyeken szálltak meg éjszakára, mivel a kápolnában már nem volt

hely. Galántai Györgytôl kértem az engedélyt a mûsor szervezéséhez, ar-

ra hivatkozott, hogy nem mûsort adtak, hanem a jelenlévô személyek va-

lamennyi[en] az ô baráti köréhez tartoztak, és az ô szórakoztatásukra

hívta meg a zenekart. Többek között azt is kijelentette, hogy a szemé-

lyek – mármint a zenekar – a VIT-rôl érkezett Magyarországra az ô meg-

hívása alapján. Ezt követôen 20-án a délutáni órákban ugyancsak mintegy

30–40 fô volt a kápolnánál, zenéltek és táncoltak.

Továbbá jelentem, hogy az ellenôrzés során az ellenôrzöttek közül az

egyik személy újságíró volt, aki az igazoltatás megkezdésekor kérte tô-

lem, hogy kinek az intézkedése alapján történik ez. Névvel, rendfokozat-

tal közöltem, hogy az intézkedésért én vagyok a felelôs. Gondolom, hogy

ennek alapján, 20-án a délutáni órákban a Rendôr-fôkapitányságon megje-

lent egy újságíró, aki engem keresett, a kápolnatárlattal kapcsolatos el-

lenôrzés miatt. Az ügyeletes tiszt, dr. Szatmári György, közölte vele,

hogy nem vagyok a hivatalban, így boglári lakásomon keresett fel. Tekin-

tettel arra, mivel dr. Szatmári György r. ôrgy. telefonon közölte velem,

hogy nincs megbízó levele a Fôkapitányság vezetôjétôl, így én a személyt

nem fogadtam.

Fonyód, 1973. augusztus 22. 

Frankberger Ferenc r. ôrnagy

bûnügyi alo. vez. sk.

Láttam:

Szabó Sándor r. alezr. sk.

kapitányságvezetô

A másolat hiteléül:

[MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e., géppel írt másodpéldány, kézírással a lap tetején: Tm/1328; 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. T/108/2/1971–73, kézírással a lap te-

tején: T/108/13/74; PMO 9/a]



1 � 108. dok.

1 � 78. dok.
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107.

Községi Tanács VB Tárgy: Galántai György 

Szakigazgatási Szerve budapesti lakos 

Balatonboglár, Szabadság u. 15. építésrendészeti ügye

Tel.: 17.

Szám: 3760-4/1973. –I.

Járási Rendôrkapitányság

Fonyód

Csatoltan megküldöm a tárgyi üggyel kapcsolatosan hozott határozatom1

egy példányát és kérem, hogy az eljáráshoz a karhatalmat biztosítani

szíveskedjen, mivel elôreláthatóan az intézkedés akadályokba fog üt-

közni.

Balatonboglár, 1973. augusztus 25.

Papp István

mûszaki ügyintézô

[SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973, géppel írt másodpéldány saját kezû aláírással, az irat hátoldalán:

(?) 1973. 08. 25., Hi: 73. 08. 30., 3760-4/1973–I.]

108.

Községi Tanács VB Tárgy: Galántai György 

Szakigazgatási Szerve budapesti lakos

Balatonboglár, Szabadság u. 5. építésrendészeti ügye

Tel.: 17.

Szám: 3760-4/1973.

Határozat

Elrendelem a Somogy Megyei Tanács VB Fonyódi Járási Hivatala 6059-2/1973.

számú határozatával jogerôre emelkedett 3534-4/1973. számú határozatom1

végrehajtását. 

A végrehajtás teljesítésére a Balatonboglári Községi Tanács VB Költ-

ségvetési Üzemét (Balatonboglár, Erzsébet u. 48. sz.) kötelezem. 

A végrehajtás megkezdésének idôpontját 1973. augusztus 27-én 13.00 órá-

ban állapítom meg.

A kápolna jelenlegi használatának megszüntetésébôl keletkezô anyagokat

és eszközöket a Költségvetési Üzem saját telepére, zárt helyre köteles

elszállítani, ahonnan az érdekeltek azokat az anyagokat elszállíthatják. 

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Indoklás

A rendelkezô részben foglaltak szerint határoztam, mivel megállapítot-

tam, hogy Galántai György Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b. sz. alat-

ti lakos a 3534-4/1973. szám alatt kiadott határozatomat nem hajtotta

végre. 

A fent hivatkozott határozatomban köteleztem nevezettet, hogy a kápolna

jelenlegi használatát (mely Balatonboglár, Temetôdombon van) 1973. au-

tusztus 5-ig szüntesse meg.



3 � 79. dok.

1 � 78. dok.

2 Artpool–Boglár, 

T/17/1973.

3 � 108. dok.
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E határozatomat kötelezett megfellebbezte,3 melyet a Somogy Megyei Ta-

nács VB Fonyódi Járási Hivatala 6095-2/1973. számú határozatával eluta-

sított, helyben hagyva az elsô fokon hozott határozatot. 

A közben eltelt idôszak alatt többszöri ellenôrzésem során megállapí-

tottam, hogy kötelezett a létesítményt továbbra is [a] rendeltetésszerû

használattól eltérôen használja, a használatot egyértelmûen megszüntet-

ni nem akarja, ezért az 1957. évi IV. tv. 72. § (3) bekezdés, 73. § (1,2)

bekezdése értelmében határoztam, és a fent hivatkozott törvény 78. § (1)

bekezdése értelmében a felebbezési jogot kizártam. 

A határozatot kapják: 

1.) Galántai György Balatonboglár, Temetôdomb, Kápolna

2.) Római Katolikus Egyházközség, Balatonboglár

3.) Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelô, Fonyód

4.) Somogy Megyei Tanács VB Járási Hiv. Elnöke, Fonyód

5.) Somogy Megyei Tanács VB elnökhelyettese, Kaposvár

6.) Községi Tanács VB Költségvetési Üzeme, Balatonboglár

Balatonboglár, 1973. augusztus 24.

Papp István

mûszaki ügyintézô

[Artpool–Boglár, T/19/1973; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973]

109.

TÁVIRAT

Balatonboglár/1 1255 54 25 200

Balatonboglári Községi Tanács VB

Balatonboglár

1 2020

A 3534-4-1973. sz. határozat1 ellen benyújtott fellebbezési elutasítást a

mai napon vettem kézhez.2 Vele egy idôben érkezett a 3760-4/1973. sz. ki-

lakoltatási határozat.3 Mivel határozatuk jogerôre való emelkedését a mai

napon hozták tudomásomra, így a háromnapos határidô törvényekkel ellenté-

tes. Törvényesség érdekében határozatuk azonnali felülvizsgálatát kérem.

[Galántai György távirata, 1973. augusztus 25. SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973; Artpool–Boglár,

T/20/1973., piszkozat]

110.

Kedves Barátom!

Sz. Júlia felkeltett ma éjjel, és mindent megpróbált, hogy rábeszéljen

egy balatonboglári látogatásra, a „mentsük, ami menthetô” jegyében. An-

nak alapján, amit elmesélt, értelmetlennek tartom, hogy akár én, akár más

kollégám holnap a helyszínre menjen. Sokkal inkább az a véleményem, hogy

a legelsô határozat kézhezvételekor kellett volna mindezt kezdeményez-

ni. Annak alapján, amit Júliától hallottam, a következôket tanácsolom: 



1 � 5. dok.
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1. Szóban panaszt kell tenni a Fonyódi Járási Tanács VB Igazgatási Osz-

tályán, és kérni, hogy azonnal intézkedjenek a végrehajtás felfüggesz-

tésérôl, illetve a határozatok megváltoztatásáról. Arra kell hivat-

kozni, hogy az egyházközséggel kötött szerzôdés1 megfelelô jogcímet ad

az ott-tartózkodásra, és a községi tanácsnak egyszerûen nincs joga ab-

ba beleszólni, hogy egy kápolnát imádkozásra vagy mûterem céljára hasz-

nálnak, ha a kápolna tulajdonosa, illetve kezelôje, az egyházközség

nem emel kifogást, sôt határozatlan idôre szerzôdést köt. 

2. Amennyiben Fonyódon nem intézkednek azonnal, akkor meg kell próbálni

– még a délelôtt folyamán – panaszt tenni a Somogy Megyei Tanács VB

Igazgatási Osztályán Siófokon, ahol ugyanazt kell a panasz indoklá-

saként elôadni, ami az 1.) pontban szerepel.

3. Meg lehet próbálni a fonyódi járási ügyészségen, illetve a siófoki me-

gyei ügyészségen is panaszt tenni, és segítséget kérni, lehet, hogy se-

gít valamit.

4. Nagyon udvariasan, higgadtan, komolyan, nem személyeskedve, csak a

szerzôdésre kell hivatkozni, valamint arra – kellô tisztelettel –,

hogy a tanács határozata törvénysértô. Lehet hivatkozni a kápolnában

tárolt nagy értékû eszközök és szerszámok biztonságára, hangsúlyozni

kell, hogy Balatonbogláron, hol, milyen szerveknél került sor panasz

emelésére, és Balatonbogláron is kérni kell a végrehajtás felfüggesz-

tését, illetve a határozat megváltoztatását. 

5. Minél sürgôsebben jogász szakembernek kell látnia az ügyben keletke-

zett valamennyi iratot (szerzôdést, határozatot, fellebbezést stb.),

mert csak ezeknek az ismeretében lehet megfelelô véleményt alkotni.

Vadásznak szerencsét elvbôl nem kívánok, de feltétlen együttérzésem ki-

fejezésével maradok üdvözlettel.

Budapest, 1973. augusztus 25–26.

Dr. Orosz Balázs

[…]

[Artpool–Boglár, T/21/1973., kézírásos levél]

111.

T.

Somogy Megyei Tanács VB

Fonyódi Járási Hivatala

Igazgatási Osztálya

Alulírott Galántai György (Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b. III. 16.

sz. alatti lakos) a T. Igazgatási Osztály 53/1973. számú szabálysértési

határozata ellen az alábbi 

k i f o g á s t

jelentem be, és tisztelettel kérem, hogy a jelen kifogásommal megtáma-

dott határozatot – alábbi indokaim alapján – megváltoztatni, és engem

az 500.– Ft bírság megfizetése alól mentesíteni szíveskedjék.
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Indoklás

Nem vitatom, hogy a hivatkozott jogszabályokban foglalt elôírások meg-

sértésével nem elôírásszerûen tároltam tûzveszélyes anyagokat, és az ál-

talam hasznosított gázenergia kezelése tekintetében is szabálytalansá-

gokat vétettem. Hivatkozni szeretnék azonban arra, hogy a tûzbiztonsági,

valamint a gázenergiával kapcsolatos – igen szigorú – szabályokról csak

a T. Igazgatási Osztály bírságoló határozatából szereztem tudomást, ami

– jól tudom – engem nem mentesít teljesen a felelôsség alól, de megíté-

lésem szerint mindenképpen enyhítô körülménynek számít. 

Szeretném elôadni, hogy a határozat kézhezvétele után azonnal megszün-

tettem a szabálytalan állapotot, sôt, a korábban mûtermemet képezô ká-

polna-helyiséget is elhagytam. Úgy gondolom, hogy a szabálysértési hatá-

rozat a jelen – bírságot kiszabó – formájában túlságosan szigorú, nem

veszi tekintetbe a szabálysértés kisebb súlyát, jellegét, a sajátos kö-

rülményeket, és nincs tekintettel személyi körülményeimre sem. Szabad-

foglalkozású festômûvész lévén csak igen rendszertelenül jutok jövede-

lemhez, a közelmúlt nyári hónapokban mindössze havi 5–600 Ft jövedelmem

volt, amelybôl nemcsak a magam, hanem két gyermekem megélhetésérôl is

gondoskodnom kellett. Hivatásom gyakorlásából következôen pedig az anyag-

nemenkénti csoportosításra vonatkozó szabály mereven nem is tartható meg,

hiszen hígítóval hígítom a festéket, és festékkel festek vászonra, pa-

pírra, tehát ezeknek az anyagoknak szükségképpen együtt is kell lenniük

ahhoz, hogy dolgozhassam. 

Az a véleményem, hogy a hivatkozott szabálysértési határozat túlságo-

san szigorú, és az 1968. évi I. tv. 20. § által tartalmazott figyelmeze-

tés áll arányban az általam megvalósított szabálysértéssel. Erre való hi-

vatkozással tehát arra kérem a T. Igazgatási Osztályt, hogy a velem szemben

kiszabott szankciót figyelmeztetésre szíveskedjék megváltoztatni, és a

bírságtól eltekinteni. 

Abban az esetben pedig, ha a T. Igazgatási Osztály a jelen kifogáso-

mat elutasítaná, és a hivatkozott határozatot hatályában fenntartaná, ké-

rem, szíveskedjenek az iránt intézkedni, hogy a Képzômûvészeti Alap a

hozzá befolyó, és részemre egyébként kifizetésre kerülô bevételeim 33%-a

terhére, részletekben egyenlíthessem ki a bírság összegét. 

Tisztelettel: 

Budapest, 1973. augusztus 26.

Galántai György

festômûvész

Bp. II., Frankel Leó u. 68/b. III. 16.

[Artpool–Boglár, T/23/1973., géppel írt másodpéldány]



1 Az Artpool–Boglár, 

T/23/1973. példányon 

kézzel javítva: aug. 27-én.

2 � 78. dok.
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Jegyzôkönyv

Készült 1973. augusztus 25-én1 a Kápolna-mûterem helyiségében.

Jelen vannak: Galántai György festômûvész 

Budapest II. Frankel L. u. 68/b.

Madarász Ferenc, Balatonboglár Községi Tanács VB

gazdálkodási csoportvezetô

Klikk Attila, Balatonboglár, Községi Tanács VB

gazdálkodási elôadó

Kolip Gyula ôrnagy, Járási Rendôrkapitányság részérôl

Dr. Berényi Ervin megyei KÖJÁL igazgatóhelyettes

Papp István Községi Tanács VB mûszaki ügyintézô

A megjelentek a Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve

3534-4/1973. számú határozatának2 végrehajtása érdekében a mai napon meg-

jelentek a Balatonboglár Temetôdombon lévô kápolnánál.

Az intézkedés során egyezség jött létre a Községi Tanács VB Szakigaz-

gatási Szerve mûszaki ügyintézôje és Galántai György festômûvész között,

mely szerint megállapodnak abban, hogy a fent jelzett határozatot olyan

formában hajtják végre, hogy a kriptában elhelyezett anyagokat és hasz-

nálati tárgyakat ideiglenes jelleggel a kápolna helyiségében helyezik

el.

Galántai György festômûvész kötelezte magát, hogy 1973. augusztus hó

31-én 24,00 óráig a kápolnában lévô anyagokat elszállítja. Amennyiben

ezen anyagokat fenti határidôig a kápolnából nem távolítja el, illetô-

leg annak eredeti állapotát nem állítja helyre, a Községi Tanács VB Szak-

igazgatási Szerve hatósági tanúk, a rendôrség és szükség esetén az Álla-

mi Biztosító képviselôivel közösen a kápolnát kiüríti, és az anyagokat

a Balatonboglári Községi Tanács VB Költségvetési szerve (Balatonboglár,

Erzsébet u. 48.) raktárhelyiségében biztonságosan elhelyezi, Galántai

György festômûvész anyagi terhére.

Galántai György festômûvész a fentieket tudomásul veszi és közli, hogy

a fentiek szerint fog eljárni, és az anyagokat a megjelölt határidôre

elszállítja.

Jelenlévôk megállapodnak abban, hogy a kápolna ajtaját külön-külön la-

kattal lezárják kívül és belül, melynek felnyitását csak a községi ta-

nács képviselôje jelenlétében és együttesen eszközölhetik és az ettôl va-

ló eltérés büntetôjogi felelôsséget von maga után.

Tudomásul veszik, hogy a kriptában elhelyezett anyagokat sértetlenül

és épségben helyezték el a kápolna helyiségén belül, melyek ilyen for-

mában történô átvételét Galántai György festômûvész jelen jegyzôkönyv

aláírásával nyugtázza.

Jelenlévôk mást elmondani nem kívánnak, a jegyzôkönyvet hangos bedik-

tálás után jóváhagyólag eredetben aláírják.

K.m.f.

Galántai György, Kolip Gyula, 

Klikk Attila, Papp István, 

Horváth Judit, Schneider Istvánné

[SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973, géppel írt tisztázat, saját kezû aláírásokkal; Artpool–Boglár,

T/23/1973.]



1 � 108. dok.

2 � 107. dok.
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Hivatalos másolat!

Somogy Megyei Tárgy: Galántai György 

Rendôr-fôkapitányság bpesti lakos 

Fonyódi Járási Rendôrkapitánysága építésrendészeti ügye

Szám: 02-38/1973.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Vezetôjének

Kaposvár

Jelentem, hogy a Balatonboglári Tanács VB Szakigazgatási szerve 3760-

4/1973. sz. alatt határozata1 szerint Galántai György budapesti lakos Ba-

latonboglár, temetôdombi képtárlatát 1973. augusztus 27-én 13 óráig meg

kellett szüntetni. Galántai György ezt megszüntetni nem volt hajlandó,

ezért a községi tanács a határozat végrehajtása érdekében a járási rendôr-

kapitányságtól ugyancsak a 3760-4/1973. sz. átiratában2 karhatalmat igé-

nyelt annak érdekében, hogy a kényszer-kilakoltatást végrehajthassa.

Tekintettel arra, mivel elôreláthatóan attól kellett tartani, hogy az

intézkedés akadályokba fog ütközni, így a községi tanács részére 14 fôs

közbiztonsági járôrcsoportot vezényelt.

A községi tanács részérôl kivezényelt emberek és a kivezényelt karha-

talom 13,25 h-kor érkezett a képtárhoz, ahol Galántai György festômûvé-

szen kívül az alábbiakban felsorolt személyek volt[ak] jelen.

1. T. K. (1952. […]) laboráns, Zalakaros, […] ideigl. lak. Balatonboglár,

[…] 

2. D. I. F. (Bp. 1952. […]) tanuló, a Mûvelôdésügyi Minisztérium ösztön-

díjasa. Tanulóhelye: Párizs, Bp. […] sz. alatti lakos.

3. Gágyor [Gáyor – S. E.] Tibor (1929. […] Rákospalota) magyar állampol-

gár, konzuli útleveles, Bécsben él, építészmérnök, festômûvész, kép-

kiállító.

4. Poór [Pór – S. E.] György (Bp. 1944. […]) fényképész, Bpest […] Sze-

mélyi igazolványa szerint 1970. július 22-én szabadult feltételesen.

Jelenlegi munkahelye: Nehézipari Minisztérium.

5. V. E. (Pécs, 1951. […]) adminisztrátor, OTP, Bp. […] sz. alatti lakos.

6. Sz. J. (Bp. 1947. […]) elvált, építész, Bp. XI. […] Munkahelye: Pest-

megyei Ép. Ip. Váll. Bp. VIII.

7. Dobos Gábor Péter (Bp. 1947. […]) kameraman (fényképész) Magyar Rá-

dió és Televíziónál, lakik: Bp. […]

8. B. J. (Bp. 1953. […]) Eötvös L. Tudomány E. tanulója, Bp. […]

9. N., R. (Berlin, […]) Berlin, […] tartózkodásra érkezett Magyarország-

ra, 1973. aug. 6-án Bpesten a Ferihegyi repülôtérre érkezett. Bpesten

csak 6 napot tartózkodott, ezt követôen Balatonbogláron a képtárlat-

ban lakott 1973. aug. 27-ig.

10. G. L. Zs. 1953. […] Drezda, […] tanuló, Balatonboglár, […] sz. alatt

tartózkodott. Nevezett kb. 4 napja ismerkedett meg a fent említett

NDK állampolgárral, az vitte a képtárhoz és ismerte meg Galántai

Györgyöt.

A helyszínen jelen volt még Nyakas Szilárd (Munkács, 1944. […]) a Magyar

Rádió és Televízió munkatársa, Bp. […] sz. alatti lakos, aki a meghall-

gatása során elmondta, hogy a mai nap folyamán érkezett a kápolnához hi-

vatalosan annak érdekében, hogy riportot készítsen a kápolnában történt



3 Interjú Nyakas Szilárddal 

és Gáyor Tiborral 

� 182. o.

4 A magnószalag szöveges 

válozata: SML XXVII. 518. f.

MSZMP S. M. Bizottságának

iratai, 1973, PMO-iratok, 

2. cs. 25. ô. e.

5 A fotók nem találhatók.

6 A táblán a „Barátságos 

bánásmód” felirat szere-

pelt, � 182. kép.
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eseményekrôl. Elmondása szerint 27-én reggel, amikor bement a munkahe-

lyére, Anderlik Sándor, a Televízió URH osztály dolgozója telefonon ér-

tesítette, hogy egy riport-esemény történik a balatonboglári kápolnába,

(sic!) menjen le rögzíteni. Mivel nem kapott gépjármûvet erre a napra,

így Anderlik Sándor hozta össze Gáyor Tibor (1929. […] Rákospalota) ma-

gyar állampolgár, konzuli útleveles, Bécsben élô építészmérnök, festômû-

vész kiállítóval, aki saját gépkocsijával hozta le a kápolnához.3

Tekintettel arra, hogy a fenti személyek nem tartoztak a kápolnához,

az igazoltatás után valamennyit eltávolítottuk a kápolna környékérôl, a

tanácsi intézkedésnél csak Galántai György festômûvész maradhatott.

Jelentem, hogy a jelenlévô személyektôl, pl: Nyakas Szilárd munkatárs-

tól 1 db. magnótekercset átvettünk,4 amelyet dr. Gelencsér István r. alezr.

fôkapitány-helyettes elvtárs magával vitt, ezenkívül a két NDK állam-

polgártól a fényképezôgépbôl kivettük a filmet, azt elôhívtuk, amit je-

lentésemhez csatolok.5

Jelentem, hogy a tanács szakigazgatási szerve a határozatban foglal-

takat nem hajtotta végre. A határozat úgy szól, hogy a Galántai György

összes felszerelését Balatonboglár, Erzsébet u. 48. sz. alá a Költségve-

tési Üzemnél, jól elzárható helyre fogják szállítani. Ez nem történt meg,

hanem a kriptából az összes holmiját, a képtárat felhordták a kápolná-

ba, azt lepecsételték, jegyzôkönyvet vettek fel, amelyben Galántai György

kötelezte magát arra, hogy 7 napon belül azt elszállítja. Az elhelyezett

tárgyakról leltárjegyzéket nem készítettek, így a községi tanács ki van

téve annak, hogy esetleg utólag Galántai követeléssel lép fel. Ki van té-

ve a kápolna annak, hogy a Galántaihoz tartozó társaság azt feltöri, az

ott lévô ingóságokat megrongálják azért, hogy az Állami Biztosítótól na-

gyobb összegû pénzt vehessenek fel.

A kápolnánál az intézkedések végrehajtásánál ellenállás vagy rendza-

varás nem történt.

Galántai György kb. 17 órakor hagyta el a balatonboglári kápolnát, a

nyakába akasztott egy kb. 60x40-es kartonlapot, amelyen „Több embersé-

get kérünk” felirat6 volt, és ezzel vonult végig Balatonboglár utcáin. Az

eddigi megállapítás szerint Balatonboglár területét elhagyták.

Fonyód, 1973. augusztus 28-án.

Frankberger Ferenc r. ôrgy. sk.

bûnügyi alosztályvezetô

Láttam:

Szabó Sándor r. alezr. sk.

kapitányságvezetô

Másolat hiteles:

Dr. Mátyás Józsefné

r. ftôrm.

[SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e., hiteles másolat, dr. Mátyás Józsefné

saját kezû aláírásával, kézírással a lap tetején: Bíró et. PMO 9/1., T/108/10/71–73., 73. szept. 6.]



1 1973. augusztus 27-én.
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BUDAPESTI RENDÔRKAPITÁNYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-B. ALOSZTÁLY Ikt. sz.: 11-4335

1+2 lap

Érk.: 1973. szept. 21.

Kivonat „Huszti” fn. ügyn. 1973. VIII. 30-i jelentésébôl

Augusztus találkoztam Bôsze Andreával (Tel: ), aki a Balaton-

boglári Kápolna-kiállítás egyik szellemi, anyagi támogatója.1 Elmondta,

hogy 26-án1 karhatalom (30 rendôr, katonák, KÖJÁL, párttitkár, kômûve-

sek) mentek ki a kápolnához, és a lenti részt, tehát amit lakásnak hasz-

náltak, befalazták. A fenti részt, a kápolnát pedig 4 db. lakattal le-

zárták. Két kulcsot a Galántainak is adtak.

Ebben az idôben volt lent éppen Nyakas Szilárd is a Rádió Ifjúsági Osz-

tályának riportere is. Az ott lévôket letartóztatták, és bevitték. Nyakas-

tól elvették a magnószalagot, Galántaitól és az ott lévô fotósoktól az összes

filmet. Mindezeket már Galántaitól hallottam, akivel aznap este találkoztam.

A történet folytatása: – amikor megjelentek a karhatalmisták, egy fiú el-

szaladt a plébánosért, akitôl bérelték a kápolnát. A plébános nem volt sehol.

Ma, 30-án derült ki, hogy a plébánost két napra elküldték Balatonboglárról.

Nyakassal ma délelôtt telefonáltunk az ügy jogosságát illetôen külön-

bözô helyekre, ahol illetékesek lennének erre választ adni, de mindenhol

mereven elzárkóztak a nyilatkozat elôl.

Valami azonban mégis „bûzlik” a jogosságot illetôen. Papírjuk a rend-

ôröknek nem volt az intézkedés jogosságát illetôen.

Ma este valószínû, hogy találkozom Galántaival, mindezek reményében.

A kivonat hiteléül: Bp. 1973. IX. 10. 

Kalcsó Istvánné II. s. gt.

Készült: 1 pld. kivonat. BM. III/III-4. oszt.

Nytsz: 428-342/73.

4-2204, 4/2-348

[TH O-16268/1., 214. o., Horgászok I. fn. dosszié]

115.

BELÜGYMINISZTÉRIUM Tárgy: „Horgászok” fn. 

III/III-4-a. alosztály ügyjelzésben

Engedélyezem:

JAVASLAT

Ellenséges tevékenység gyanúja alapján „HORGÁSZOK” fedônéven 1971. V.

20. óta bizalmas nyomozás alatt tartjuk Halász Péter (Bp. 1943. VIII. 20.

Fischer Zsuzsanna) pártonkívüli, magyar állampolgár, szabadfoglalkozású

amatôr színjátszó oktató, Budapest, VII., Dohány u. 20. sz. alatti lakost

és csoportját.



1 Az 1972. január 31-re ter-

vezett bemutató elôzetesen 

jóváhagyott forgatókönyve

és az elôadás lényegi elté-

rései miatt a XIV. kerületi

tanács a Kassák Mûvelôdési

Házban mûködô csoport

tevékenységét felfüg-

gesztette.
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A csoport tagjai:

– Bálint István költô (Bp. 1943. ) pártonkívüli, magyar állampolgár,

Bp. VII., sz. alatti lakos, aki a csoport tanácsadója és az elô-

adott darabok írója. Aktívan részt vesz a csoport összetartásában.

– Halász Péterné sz. Koós Anna (Bp. 1948. ) pártonkívüli, magyar ál-

lampolgár, fordító, Bp. VII., sz. alatti lakos, az elôadások és

egyéb összejövetelek szervezôje.

– Bálint Istvánné sz. Kollár Marianne (Kolta, 1943. ) pártonkívüli,

magyar állampolgár, zenei fordító, Bp. VII., sz. alatti lakos.

– Dr. Nádori Péterné sz. Dobos Emôke (Törökszentmiklós, 1943. ) pártonkí-

vüli, magyar állampolgár, szövetkezeti bedolgozó, Bp. I., sz. alatti lakos.

– Breznyik Péter (Pécel, 1947. ) pártonkívüli, magyar állampolgár,

foglalkozásnélküli, Bp. XIII., sz. alatti lakos.

– Kovács Miklós (Bp. 1950. ) pártonkívüli, magyar állampolgár, – ada-

taink szerint – foglalkozásnélküli, Bp. XIV., sz. ideigl. lakása:

Bp. XIV. sz. alatti lakos.

– Simon Sándor (Balassagyarmat, 1953. ) pártonkívüli, magyar állam-

polgár. Állandó lakása: Szolnok , ideigl. lakás Bp. XII., 

– Szeghô István (Nyíregyháza, 1950. ) pártonkívüli, magyar állampol-

gár, az ELTE Természettudományi Kar hallgatója, Bp. V., sz. alat-

ti lakos. Nevezett a betiltott darabról fotókat készített, melyet Ha-

lász Péter és Bálint István illegálisan juttatott külföldre.

– Dobos Gábor (Bp. 1947. pártonkívüli, magyar állampolgár, Bp. XI.,

szám alatti lakos, aki a fotók elkészítésében is tevékenykedett.

– Hábermann Gusztáv (Szeged, 1950. ) pártonkívüli, magyar állampol-

gár, ELTE pszichológia-angol szakos II. évfolyam hallgatója. Szeged,

I., ideigl. – be nem jelentett – lakása: Bp. II., sz. alat-

ti lakos. Nevezett a csoport tagjai között Algol László néven ismert.

– Major Jánosné sz. Buchmüller Éva (Bp. 1943. pártonkívüli, magyar

állampolgár, grafikus, Bp. VIII., sz. alatti lakos, 1972. decem-

berében került a csoporthoz.

– A csoport tagjai közül Szendrei Éva Bp. VIII., sz. és Lajtai Péter

Bp. XIII., sz. alatti lakosok 1972 augusztusában Izraelbe disszidáltak.

– Dr. Körmendi Mária Bp. II., , Bácskai Dorottya Bp. XIV., , és

Laurenczi Ágnes Bp. IX., sz. alatti lakosok 1972-ben kiváltak a szín-

játszó csoportból, de Halászékkal a kapcsolatot továbbra is fenntartják.

A „Horgászok” fn. csoport perifériáján mintegy 50 fiatal helyezkedik el.

A Halász Péter által vezetett „Kassák Stúdió” elnevezésû színjátszó

együttes elôadásait (A Skanzen gyilkosai) az illetékes szervek politi-

kailag károsnak, közerkölcsöt sértônek minôsítették. Szignalizációs te-

vékenységünk eredményeképpen a XIV. ker. Tanács Népmûvelési Csoportjá-

nak vezetôje a darabot betiltotta.1

Adataink szerint a betiltás után Halászék a darabot magánlakásokon

rendszeresen mûsorukra tûzték. Ellenséges tevékenységük megszakítása cél-

jából a csoport vezetôjét, Halász Pétert 1972. július 9-én – a BM Vizs-

gálati Osztály – eljáráson kívüli rendôrhatósági figyelmeztetésben ré-

szesítette. Bálint István költôvel figyelmeztetô jellegû beszélgetést

folytattunk le. Intézkedéseink nem érték el céljukat.

Adataink szerint a csoport Halász Péter vezetésével továbbra is együtt

van. A csoport tevékenységének irányításában Bálint István és Breznyik

Péter is aktívan részt vesz. Nevezettek elôadásokat szerveznek és tar-

tanak Halász lakásán, de felléptek Bálint István, Konrád György lakásán

és Bálint Endre festômûvész mûtermében is. Elôadásaikat – amit hetenként

1-2 alkalommal tartanak – általában 25-30 fô, meghívás alapján látogatja.
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Az összejöveteleken részt vettek olyan személyek – Mészöly Miklós, Eörsi

István, Szentjóby Tamás, Konrád György és felesége [Lángh Júlia] – akiket

ellenséges tevékenység gyanúja miatt bizalmas nyomozás alatt tartunk.

Adataink keletkeztek arra vonatkozóan, hogy Halász Péter a „Skanzen

gyilkosai” c. darab újbóli bemutatására hivatalos szervek támogatását

akarja megnyerni. Célja, hogy csoportjának nyilvános fellépést biztosít-

son. Így került sor 1972. október 20-án a békéscsabai Jókai Színház klub-

jában a „Skanzen gyilkosai” bemutatására. Az elôadást vita követte, mely-

nek során a csoport tagjai cinikus, arrogáns hangnemben szólaltak fel, és

anarchista beállítottságukról tettek bizonyságot. Meghallgattunk 4 fôt,

akik elmondták, hogy az elôadás szakmailag és politikailag zavaros volt.

A Halász Péterrôl készített környezettanulmány és lakótársainak – 3 fô –

meghallgatása alapján nevezettrôl az alábbiakat állapítottuk meg:

Halász Pétert a házban tanúsított – a szocialista együttélés szabá-

lyait súlyosan sértô – magatartása miatt a lakóbizottság elnöke több-

ször szóban, majd írásban is figyelmeztette. Halász a figyelmeztetésre

durván reagált és magatartásán nem változtatott. Lakásán naponta felke-

resik hozzá hasonló fiatalok. Délelôttönként 8–10 fô, este, illetve az

éjszakai órákban 20–30 fô. Vendégei általában hajnalig maradnak a la-

káson, ahol a társulat saját darabjait adja elô. Társaságukban 14–15 éves

fiatalokat is láttak. A meghallgatottak szerint a „házi bemutatókon” kí-

vül rendszeresen és mértéktelenül italoznak, és hangoskodásukkal zavar-

ják a ház lakóinak éjjeli nyugalmát. Szomszédjuk emiatt idegkezelés alatt

áll. Továbbiakban elmondották, hogy a Halász család és a hozzájuk fel-

járó személyek félelemben és rettegésben tartják a ház lakóit, ezért a

velük egy emeleten lakók este már nem merik elhagyni otthonukat.

A csoport három tagjának szüleit is meghallgattuk. Nevezettek elmon-

dása szerint Halász Péter gyermekeiket kiragadta a családból, és szinte

szuggesztív erôvel hat rájuk, hogy azokat saját céljainak elérésére fel-

használja. Halász erkölcsileg teljesen gátlástalan, olyan nézeteket ter-

jeszt, hogy nem a szülô feladata a gyermek életének, tudati fejlôdésének

irányítása. Nevezett ráhatásának tulajdonítják a szülôk, hogy gyermekeik

a „szülôi zsarnokságtól” való megszabadulás címén – és – ott-

honukat elhagyták, mások pedig azt kilátásba helyezték. 

sz. alatti lakos a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányságon tett bejelen-

tést Halász Péter és társai ügyében. Nevezett elmondotta, hogy Adamis Béla

– Halászhoz hasonlóan – munkakerülô életmódot folytat. Lakásukon a csoport

több tagja – Kovács Miklós, Simon Sándor stb. – gyakran találkozik. Össze-

jöveteleik alkalmával felolvasásokat tartanak és azt hangoztatják, hogy „a

társadalom építésében nem hajlandók még a csavar szerepét sem betölteni”.

véleménye szerint magatartásában, tanulásában, egészségi ál-

lapotában negatív irányú változás állt be. Az éjszakába nyúló próbák,

elôadások és különféle megbeszélések erkölcstelen, munkakerülô életmód-

dal párosulnak. Félnek attól, hogy meggondolatlan, felelôtlen ma-

gatartása bûncselekmény elkövetéséhez vezet.

A meghallgatott személyek szerint Halász Péter a csoport tagjainak kü-

lönbözô „szellemi termékeket” biztosít, és kötelezi ôket azok elolvasására,

hogy világnézetüket saját elképzelése szerint irányíthassa. Így pl. 

kínai vonatkozású és zsidó vallástörténeti könyveket kapott elolvasásra.

Disszidálása után egy „ismeretlen” személy a kínai vonatkozású könyveket

azonnal elvitte. és is hasonló témájú könyveket tanulmányozott.

elmondása alapján a csoportban – fôleg Halász részérôl – felve-

tôdött az a gondolat, hogy kommunát alakítsanak, ahol meg akarják terem-

teni azokat a javakat, ami életformájukhoz, létfenntartásukhoz és a szín-

játszáshoz szükséges.
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Operatív úton szereztünk tudomást arról, hogy Halász már a disszidá-

lás2 elôtt tudott és szándékáról. Halász szerint „ôk már elôt-

te nem voltak a csoportban, hogy elmehessenek vidékre és hogy ne tôlünk

menjenek el”. Nevezettek Jugoszlávián keresztül disszidáltak Izraelbe.

Adatok keletkeztek arra vonatkozóan, hogy a csoport – általunk isme-

retlen témájú és tartalmú – filmeket készített, melynek vágását a TV-ben

dolgozó kapcsolatuk – Kórody Ildikó rendezôasszisztens – végezte. A filme-

ket kizárólag a csoport tagjainak lakásán – Perényi Endre Bp. VII., 

és Halász Péter VII., – vetítették le.

Legújabb adataink szerint Galántai György festômûvész – (Bikács, 1941.

VI. 17. Szameth Krisztina) pártonkívüli magyar állampolgár, Bp. II., Fran-

kel Leó u. 68/b. sz. alatti lakos – Balatonbogláron egy „kápolna-mûter-

met” hozott létre. A bérelt kápolnában elôadásokat, különbözô megbeszé-

léseket tartanak és kiállításokat rendeznek. Ez évi programjuk június

10-tôl szeptember 7-ig tart.

1973. augusztus 12–18-ig az általunk bizalmas nyomozás alatt álló „Kas-

sák Stúdió” elnevezésû amatôr színjátszó csoport tartotta itt elôadásait.

Mûsoruk közt szerepelt a – XIV. ker. Tanács VB Mûvelôdési Csoportja ve-

zetôje részérôl – betiltott „Skanzen gyilkosai” c. közerkölcsöt sértô és

politikailag káros elôadás. 

Elôadás-sorozatuk lényege a szocialista társadalommal szembeni közömbös-

ségük hangoztatása, a társadalmi normák ellen való tiltakozás. Véleményük

szerint a szocialista és kapitalista társadalom között nincs különbség, mivel

érvényesülésüket, felemelkedésüket mindkét társadalom lehetetlenné teszi.

Bizalmas úton megtudtuk, hogy a kápolnában különféle feliratokat he-

lyeztek el. Pl. „Mûvészet az, ami be van tiltva,” stb.

Adataink szerint egy-egy összejövetel alkalmával 60–80 fô volt jelen.

Közöttük olyan személyek – Szentjóby Tamás és kapcsolatai, Eörsi István,

Halász Péter és csoportja, Najmányi László, Beke László – akiket bizal-

mas nyomozás alatt tartunk. Esetenként külföldi – fôleg nyugati – ál-

lampolgárok is látogatták rendezvényeiket.

Egyoldalú, nem ellenôrzött adatunk szerint „a közönség erôsen hippy

jellegû és a szélsôjobboldali, anarchista megnyilvánulásoktól egészen a

fasiszta jellegûekig minden árnyalat megtalálható”.

Szentjóby Tamás véleménye szerint a balatonboglári kápolna „ingyen nya-

ralási táborrá változott… könnyû nôcskék, ostoba, buta, közönséges kis

emberkék gyülekezôhelye” lett. „Vannak, akik összelopkodják a fél Bog-

lárt és felhordják a kápolnába.”

A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság telefontájékoztatása szerint Pauer

Gyula szobrász Balatonbogláron tettleg bántalmazott egy rendôrt. Felesége,

meghallgatása során kijelentette, hogy férje és barátai különbözô lakások-

ban jönnek össze. Szerinte a megtûrt kategóriába tartoznak, a hatalomnak

nem hajtanak fejet, és csak azért nem disszidálnak, mert addig van értékük

a külföld – nyugat – szemében, amíg itthon vannak oppozícióban.

Galántai György az általunk bizalmas nyomozás alatt álló személyeket,

akik – szerintük is – a megtûrt és tiltott kategóriába tartoznak, és nem

kapnak nyilvános fellépési, illetve publikálási lehetôséget, azzal támo-

gatja, hogy részükre nyilvános szereplési lehetôséget biztosít Balaton-

bogláron. Rendelkezésükre bocsátja az általa bérelt kápolnát, és elôadá-

saikra közönséget szervez. Mûsoraikat plakátokon és meghívókon hirdetik.

Bár belépôdíjat nem szednek, kiadásaikat perselyezéssel biztosítják.

Galántai nem tartozik a „Horgászok” fn. csoport tagjai közé.

Összegezve: megállapítható, hogy a csoport vezetôje, szellemi irányító-

ja Halász Péter szabadfoglalkozású, amatôr színjátszó oktató, antiszo-
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cialista (sic!) magatartású személy. Nevezett nem tartja be a szocialis-

ta társadalmi együttélés szabályait.

Intézkedéseink hatására sem oszlatta szét csoportját, ezzel több csa-

lád nyugalmát, életét tette tönkre. Tevékenységével a csoport tagjainak

– különösen a fiatal korban lévôknek – tudatát és erkölcsét kedvezôtlen

irányba befolyásolja, a szocialista embertípussal ellentétes nevelést

folytat. Célja, hogy polgári nézeteit, téves elképzeléseit – minden esz-

közt megragadva – a környezetében lévô személyekre erôltesse. Terve, hogy

a téves eszmékkel megfertôzött fiatalokat az általa hirdetett „szabad-

ság” kivívására és gyakorlására használja fel. Mindehhez segítséget nyújt

a csoport két tagja: Bálint István költô és Breznyik Péter.

Halász Péter és Galántai György tevékenységének megszakítására, a „Horgá-

szok” fn. csoport bomlasztására az alábbi intézkedések megtételét javasoluk:

1. A „Horgászok” fn. ügyjelzésben bejelentést tett meghallgatjuk,

újabb operatív adatok beszerzése, illetve a meglévôk pontosítása végett.

1. A „Horgászok” fn. ügyjelzésben keletkezett operatív anyagokat meg-

küldjük a BRFK VII. ker. Rendôrkapitányságnak azzal, hogy a csoport

tagjai ellen munkakerülô életmódjuk, csendháborítás és garázdaság miatt

szabálysértési eljárást kezdeményezzen. Javasoljuk, hogy megfelelô bi-

zonyítékok alapján tegyenek intézkedéseket Halász Péter és Bálint

István rendôrhatósági felügyelet alá helyezésére, illetve a fôbb sze-

mélyek figyelmeztetésére. (A BRFK VII. ker. Rendôrkapitányság vezetô-

jével szóban megbeszélve.)

1. A rendôrhatósági felügyelet alá vonásra azért van szükség, mert csak

így biztosítható a csoport vezetôinek a tagoktól való elszigetelése.

1. Halász Péter amatôr színjátszó oktatói engedéllyel rendelkezik. A Fô-

városi Tanács VB Népmûvelési Osztályánál kezdeményezzük az oktatói

engedély bevonását.

2. Mivel Galántai György balatonboglári tevékenysége nem tartozik szo-

rosan a „Horgászok” fn. ügyjelzéshez, ezért javasoljuk, hogy a Somogy

Megyei Rendôr-fôkapitányság az 1973. augusztus 22-én készített össze-

foglaló jelentésében2 szereplô intézkedéseit hajtsa végre, osztályunk-

kal együttmûködve.

3. Intézkedéseink hatását hálózati és technikai úton ellenôrizzük.

Kérjük a javasolt intézkedések végrehajtását engedélyezni.

Budapest, 1973. augusztus 29.

Egyetértek: 

Dr. Varga József Horváth Tibor r. hdgy.

r. ôrgy. alosztályvezetô

4/7-879

K: 4 pld.

4/7-879

2 pld. „Horgászok” ag.

1 pld. Táj.ti. 1 pld. Táj. Alo. 

[TH O-16268/1., 201–207. o., Horgászok I. fn. dosszié, kézírással az 1. oldal tetején: Pálfy e. a balatonboglári anyaggal együtt be-

széljük meg. Javaslom: gondolkodjatok még azon is, mit lehetne még. Sürgôs, 73. VIII. 30.; az elsô oldal alján kézírással: 4-2022]



1 � 104. dok.

1� 118. dok.

2 SML XXVII. 518. f. MSZMP 

S. M. Bizottságának iratai,

1973, PMO-iratok, 2. cs. 

25. ô. e.
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116.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály Hiv. sz.: 213-364/73.

11-3986

JELENTÉS

Jelentem, hogy kérésünkre a Somogy Megyei Rendôrkapitányság III/III.

Osztálya felterjesztette GALÁNTAI GYÖRGY ügyében készített összefogla-

ló jelentését.1

A javasolt intézkedések végrehajtása segítséget ad HALÁSZ PÉTER és

társai ügyében általunk folytatott bizalmas nyomozáshoz.

A javaslatban foglalt tanácsi intézkedések végrehajtása megtörtént.

Megtiltották, hogy a kápolnát mûtermen kívül más célra használják fel.

A kápolnában lévô kriptát – amelyet lakás céljára használtak – befalaz-

ták.

Javaslom, hogy az összefoglaló jelentésben szereplô intézkedéseket a

fenti szerv hajtsa végre.

Budapest, 1973. szeptember 5.

Dr. Varga József 

r. ôrgy. alosztályvezetô

K: 2 pld./Sné

K: 1 pld. Somogy m.

1 pld. „Horgászok” do.

Nytsz: 4/7-909

4-1974.

4/2-312.

[TH O-16268/1., 215. o., Horgászok I. fn. dosszié, kézzel írott megjegyzések a lap tetején: 1. Felküldték, 2. hogy látjuk, külön

kell, 3. Hajtsák végre – ha aktuális, 4. Amit nekünk kell, azt megcsináljuk, 5. Konzultálni]

117.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság „Szigorúan titkos!”

Kaposvár Ikt.sz.: 11-12/32

Szám: 2053/1-1973. 1+ 4 lap

BM III/III. Fôcsoport-fônökhelyettesének Érk: 1973. szeptember 10.

Budapest

Csatoltan felterjesztem Galántai György budapesti festômûvésszel kapcso-

latban készített rendôri jelentés egy példányát,1 valamint Nyakas Szi-

lárd riporter által készített magnetofon-szalag szövegét.2

Kaposvár, 1973. szeptember 6. 

Sólyom Gábor 

r. ezredes megyei fôkapitány

[THO-16268/1. Horgászok I. fn. dosszié, 208. o., saját kezû aláírással, kézírásos megjegyzések: Varga e. Beszéljük meg, 73. IX.

19., olvashatatlan szignó; Kérem készítsünk táj. jelentést. Ezen túlmenôen az érintettekre javaslatot kérek. Harangozó, IX. 17.;

Kézírással a lap alján: 80-1231, 4-2164, 4/2-340]
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118.

Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság

Kaposvár

JELENTÉS

Kaposvár, 1973. szeptember 6.

Galántai György budapesti lakos, festômûvész 1968-ban bérbe vette a ba-

latonboglári rk. egyházközségtôl a balatonboglári Temetôdombon lévô ún.

volt Körmendy-féle egyházi tulajdonban lévô kápolnát. A kápolnát lakás

és mûterem céljára használta, ott tárlatot rendezett. Galántait a nyári

idôszakokban sokan, fôleg egyetemi hallgatók és értelmiségi fiatalok ke-

resték meg, s laktak nála, részben a kápolnában, részben a kápolnához

tartozó kriptában. Rendszeresen 20–30-an tartózkodtak Galántainál. Ga-

lántai elmondása szerint ezek mind barátai, hozzá hasonló érdeklôdésû

fiatalok, olyanok, akik az ô mûvészetét vallják magukénak.

1973. augusztus 17-én „VAKÁCIÓ” fn. közbiztonsági akciót hajtottunk

végre, melynek során ellenôriztük a Temetô- és várdombot. Ez alkalommal

megállapítottuk: egy nagyobb, elhanyagolt öltözetû, vegyes társaság tar-

tózkodik Galántainál, nevezetesen az alábbiak:

N. M. B. (Székesfehérvár, 1943. anyja: , hajadon, a Magyar Rádió

és Televízió munkatársa, rendezô) Budapest, VII. sz. alatti lakos,

H. P. (1954. anyja: , nôtlen, Zenemûvészeti Fôiskolai hallgató)

Budapest, XI. sz.,

MÁRKUS Piroska (Budapest, 1956. anyja: , tanuló) Budapest, XI.

,

HARASZTI Miklós (l954 [sic!] [1945 – S. E.] anyja: , munkahe-

lye: Magyar Népköztársaság Képzômûvészeti Alap) Budapest, sz.,

C. K. (Veszprém, 1950. , anyja: , Eötvös Loránd Tudományegyetem

hallgatója) Budapest, VII. sz.,

K. K. É. (1942. , Budapest, anyja: , gyors- gépírónô) Budapest,

XII. ,

BREZNYIK Péter (1947. anyja: , technikus) Budapest, sz.,

HÁBERMANN Gusztáv (Szeged, 1950. , anyja: Eötvös L. Tudomány-

egyetem hallgatója) Szeged, sz.,

KOÓS Anna (különváltan élô Halász Péterné, Budapest, 1948. anyja:

fordítónô, Pannónia Filmgyártó Vállalatnál) Budapest, VII., 

sz.,

BÁLINT István Antal (Budapest, 1943. anyja: író) Budapest, VII.

sz.,

BUCHMILLER [Buchmüller – S. E.] Éva (Budapest, 1943. anyja: ,

grafikus) Budapest, VIII. sz.,

Dr. KÖRMENDI Mária (Budapest, 1948. anyja: munkahelye: Eötvös

L. Tudományegyetem) Budapest II. sz.,

T. J. (Budapest, 1952. technikus, külkereskedelmi fôiskolán) Buda-

pest, I. sz.,

Molnár György1 (Gyöngyös, 1930. anyja: , fordító, jelenleg se-

gédmunkás) Gyöngyös, sz., 

Örsi Katalin (Pécs, 1952. anyja: , tanuló) Budapest, XIII., ,

HÁY Ágnes (Budapest, 1952. anyja: , filmrendezô, jelenleg beta-

nított munkás) Budapest, XI. ,

V. É. Zs. (Budapest, 1947. anyja: , gyógypedagógiai tanár) Bu-

dapest, II. lakosok.



2 Ez a kápolnatárlatok 

programjában nem szerep-

lô, alkalmi rendezvény volt.

3 Pór Györgyöt az úgyneve-

zett maoista per elsôrendû

vádlottjaként a Fôvárosi Bí-

róság 1968. június 8-án két

és fél év szigorított börtön-

büntetésre, és három évre 

a közügyektôl való eltiltásra

ítélte. 1969. szeptember 

23-án, egyharmad kedvez-

ménnyel szabadult. 
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Az intézkedést foganatosító Frankberger Ferenc r. ôrgy. elvtársnak tu-

domására jutott, hogy augusztus 16-án este Galántainak egy dél-amerikai

zenekar volt a vendége.2 Az ellenôrzéskor a hangszerek még a kápolnában

voltak. A zenekar – Galántai elmondása szerint – a k. berlini VIT-en

szerepelt, s az ô privát meghívására jöttek Balatonboglárra. Ezúttal kö-

zel 40 fô tartózkodott Galántainál. Augusztus 20-án délután ismét 35–40

fô volt Galántai „vendége”. Zenéltek, táncoltak. Magatartásuk ellen nem

merült fel olyan kifogás, ami rendôri intézkedést igényelt volna.

A községi, járási és megyei párt- és állami szervek tûrhetetlennek tar-

tották a Galántai körül lévô állapotokat, s intézkedtek azok megszünte-

tésére. A megyei KÖJÁL felszólította Galántai Györgyöt, hogy mivel a

legalapvetôbb egészségügyi követelményeket sem biztosítja, ott vendége-

ket tartósan nem fogadhat. A Balatonboglári Községi Tanács szakigazga-

tási szerve 3760-4/1973. sz. határozatával kötelezte Galántai Györgyöt,

hogy 1973. augusztus 27-én 12 óráig költözzék ki a kápolnából, mert nem

arra célra használja, amire bérbe vette, hanem nagyobb társaság ott-

tartózkodására, vagy lakás céljára.

A határozat szerint, amennyiben nem költözik ki, úgy 27-én 13 órakor

kényszer-kilakoltatást hajtanak végre. A községi tanács a fent hivatko-

zott határozatában kérte a karhatalom biztosítását a kilakoltatáshoz.

Galántai György a felszólításnak nem tett eleget, ezért a kényszer-ki-

lakoltatást végre kellett hajtani. Ez alkalommal Galántain kívül 10 sze-

mély tartózkodott a kápolnában, az alábbiak:

T. K. (1952. , anyja: , laboráns, lakik: Zalakaros, sz., ide-

igl. lak: Balatonboglár, sz.,

D. I. F. (Budapest, 1952. ), anyja: , tanuló, a Mûvelôdésügyi Mi-

nisztérium ösztöndíjasa. Tanulóhelye: Párizs, (Budapest, II. )

GÁGYOR [Gáyor – S. E.] Tibor (1929. Rákospalota, magyar állampolgár,

konzuli útlevele: Bécsben él, építészmérnök, festômûvész, képkiállító.

POÓR [Pór – S. E.] György (Budapest, 1944. anyja: fényképész)

Budapest, VI. , A szig. szerinti 1970. július 22-én feltételesen sza-

badult.3 Jelenlegi munkahelye: Nehézipari Minisztérium.

V. E. (Pécs, 1951. , anyja: , adminisztrátor, OTP Bp. V. sz.,

Lakik: Budapest I. 

Sz. J. (Budapest, 1947. anyja: elvált, építész, munkahelye: Pe-

st megyei Építôipari Vállalat, Bp. ) Budapest, XI. 

DOBOS Gábor Péter (Budapest, 1947. anyja: fogl: kameraman

(fényképész) Magyar Rádió és Televíziónál) Budapest, XI. sz.

B. J. (Budapest, 1953. anyja: Eötvös L. Tudományegyetem tanu-

lója) Budapest, XIV. a. lakosok, valamint a felsoroltakon túl 2 NDK

állampolgárságú fiatalember.

A 10 közé nem soroltam, mert nem a társasághoz tartozott, de az intéz-

kedés megkezdésekor ott volt Nyakas Szilárd (Munkács, 1944. anyja:

, a Magyar Rádió és TV Ifjúsági Osztályának munkatársa) Budapest, I.

ker. sz. alatti lakos. Nyakas Szilárd riportot készített, ezért be-

vittük a balatonboglári körzeti megbízotti irodába, hogy a magnetofon-

szalagot lehallgassuk. A magnetofon-szalag meghallgatása után megkérdez-

tem Nyakas Szilárdot, hogyan került Balatonboglárra, kinek a megbízása

alapján készíti a riportot, egyáltalán mit keres ott.

Nyakas Szilárd elmondotta, hogy bár megbízás nélkül, de hivatalosan

jött Balatonboglárra, hogy az ott történt eseményekrôl riportot készít-

sen. Elmondása szerint augusztus 27-én, reggel 9–fél 10 óra körül, ami-

kor a munkahelyére érkezett, Anderlik Sándor, az URH Osztály dolgozója,

közölte vele, hogy Galántai Györgyöt a Balatonbogláron bérelt kápolná-



4 Interjú Nyakas Szilárddal 

és Gáyor Tiborral, 

� 182. o.
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ból kilakoltatják, érdekes témának ígérkezik. Nyakas nem tudja honnan és

kitôl értesült Anderlik Sándor a készülô hatósági intézkedésrôl. Nyakas

azt mondotta, azért szólt neki Anderlik, mert bizonyára emlékezett, hogy

1972 nyarán ô egy rövidebb riportot készített már Galántairól. Nyakas 

– mint mondotta – érdekesnek tartotta a témát, gépkocsit igényelt, hogy

Balatonboglárra utazzon. Gépkocsit csak 30-ára ígértek neki. Ezt közöl-

te is Anderlikkal, mondta, hogy akkor már nem lesz érdekes a téma. An-

derlik Sándor felajánlotta segítségét, hogy szerez egy gépkocsit. Felhí-

vott telefonon valakit, aki hajlandó volt Nyakast saját gépkocsijával

lehozni Balatonboglárra. Nyakas Szilárd telefonon megbeszélte a talál-

kozót a gépkocsi-tulajdonossal. A TE+ÉN budai vendéglôben találkoztak,

s együtt jöttek Balatonboglárra.4 A gépkocsi tulajdonosa Gáyor Tibor volt,

bécsi rendszámú Volkswagen tip. gépkocsival utaztak. Gáyor a helyszínre

vitte Nyakas Szilárdot. Megkérdeztem Gáyor Tibort, hogyan került kap-

csolatba Nyakas Szilárddal. A következôket adta elô:

Tudomása van arról, hogy Nyakas Szilárd, a Magyar Rádió munkatársa,

Galántaival az elmúlt nyáron készített riportot, s gondolta, bizonyára

érdekelni fogja a mostani esemény is. Ezért egy presszóból felhívta te-

lefonon a Magyar Rádió központját, és név szerint kérte Nyakas Szilár-

dot. Elmondotta Nyakas Szilárdnak, hogy mi készül Balatonbogláron, s

felajánlotta, hogy lehozza gépkocsival. Gáyor Tiborral közöltem, hogy

kettôjük közül az egyik nem mond igazat, mert Nyakas másként mondotta.

Gáyor meglepôdött, de állította, hogy így történt. Véleményem szerint

Gáyor Tibor mondott valótlant. Ugyanis a tényt tagadni nem lehetett, és

pedig azt, hogy ô hozta magával Nyakas Szilárdot, éppen ezért valószí-

nûsítem, hogy ô Anderlik Sándort védte.

Gáyor Tibor a legapróbb részletekig informálva volt a Galántai körül

forgó eseményekrôl. Nem tudtuk megállapítani azt, hogy kin keresztül van

informálva. Egyrészt természetesen Galántai tájékoztatta, mert az elôzô

napokban is tartózkodott Balatonbogláron.

Nyakas Szilárd – véleményem szerint – több hibát is vétett. Minthogy

elindulása elôtt már kellô információi voltak arról, hogy egy hatósági

intézkedés lesz végrehajtva, mérlegelés tárgyává kellett volna tennie,

hogy ez riporttéma-e. S ha mégis úgy döntött, hogy megnézi az intézke-

dést, a következô hibát azzal követte el, hogy egy idegen állampolgár

társaságában jelent meg a helyszínen. Megítélésem szerint harmadik hi-

bája, hogy a riport egyáltalán nem olyan, ami a törvényes hatósági in-

tézkedés mellett szólna, hanem éppen az ellen, támogatva egy olyan tár-

saságot, amirôl neki is tudnia kell – mert elôtte is beszéltek róla –,

hogy olyan mûvészetet képviselnek, amit az illetékesek kiközösítenek,

mint nem hivatalos magyar képzômûvészetet.

Sajnálatos, hogy nemcsak Nyakas Szilárd, hanem a Magyar Rádió és Te-

levízió több munkatársa is többször megfordult e társaságban, úgy visel-

kedvén, mint akik e körhöz tartoznak.

[A] Nyakas Szilárd által felvett riportot lehallgattuk, a magnetofon-

szalagot elkértem tôle. Közöltem vele, hogy a szalagot nem foglaljuk le,

tehát amennyiben nem akarja, nem muszáj átadni. (Természetesen ez eset-

ben a szalagot átjátszottuk volna saját készülékünkre, ill. szalagunk-

ra.) Nyakas a szalagot minden vonakodás nélkül átadta, csupán az volt a

kérése, hogy majd juttassam el címére, mert be van ezzel terhelve.

1973. szeptember 5-én felkeresett Faggyas Sándor, a MRT Ifjúsági Ro-

vatának vezetôje, közölte, hogy Nyakas Szilárdot felfüggesztette, s két

munkatársával – mint fegyelmi bizottság – érdeklôdik Nyakas Szilárd ba-

latonboglári tevékenységét illetôen. A magnetofonszalagot is lehallgat-

ták, s azt nekik át is adtam.



1 A Szövegek/Texts, Inter-

national Experimental

Poetry címû kiállítás,

Maurer Dóra szervezésé-

ben, 1973. augusztus

19–25. 

2 A PIM-ben nem valósult

meg a kiállítás.
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Faggyas elvtárs elmondása szerint a helyszínen szereztek információ-

kat, s a névsorban nem szereplôkön túl más rádiós munkatársakat is fel-

derítettek, akik a Galántai-féle társasághoz tartoztak.

Gáyor Tibor 1929. Rákospalota, bécsi lakos, konzuli útleveles.

Konzuli útlevél száma: , érvényes: 1975. november 17-ig. Vízum száma:

Vízuma érvényes: 1973. október 11-ig. Osztrák útlevél száma: 

Kettôs állampolgár.

A Fonyódi Járási Kapitányság legfrissebb jelentése szerint Galántai

György és társasága nem tartózkodik Balatonbogláron.

Kaposvár, 1973. szeptember 6.

Dr. Gelencsér István

r. alezr.

megyei fôkapitány

[TH O-16268/1., 209–213. o., Horgászok I. fn. dosszié, kézírással az elsô oldal alján: 80-1231, 11-12/32, 4-2164, 4/2-340]

119.
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III/III-4-c. alosztály

Dr. Varga József r. ôrnagy. et.

BM. III/III-4-a. alosztály vezetôjének

Helyben

Kérésetekre megküldöm bizalmas úton szerzett információnkat:

„E hó 19-én Erdély Miklós (és neje) társaságában megnéztem a Balaton-

boglári kápolnatárlatot rendezés közben. A meghívásokat és rendezést Mau-

rer Dóra intézte. A téma vizuális költészet volt.1

Ezt a kiállítást „fôpróbának” szánják egy nagyobb méretûhöz, melyet

ôsszel a Petôfi Irodalmi Múzeumban szándékoznak megrendezni, mivel a mú-

zeum egy dolgozója (nô, a nevét nem tudom) Maurert bízta meg a szerve-

zéssel.2 A jelen kiállítás is nemzetközi, a résztvevôk listáját pótlólag

hozom.”

Budapest, 1973. szeptember 11.

Dr. Békési András 

r. alezr. alosztályvezetô

Nytsz: 4/6-1209

K: 3 pld-ban

K: CK/Kné

4-2119 4/2-329

[TH O-16268/1., 216. o., Horgászok I. fn. dosszié]
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120.

T. Lengyeltóti Járásbíróság!

8693 Lengyeltóti

Zrínyi M. u. 2.

Kézhez vettem a T. Bíróság P.II.20.443/1973. számú idézô végzését, illet-

ve a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközség keresetét, amelyet a

felperes ellenem a bérleti jogviszony felmondása érvényességének megál-

lapítása iránt indított. Mindezekre hivatkozással az alábbi

b e j e l e n t é s t, 

illetve kérelmet intézem a t. lengyeltóti járásbírósághoz: 

Tisztelettel bejelentem, hogy én a perbeli kápolna használatával 1973.

szeptember 1-jén felhagytam, a tulajdonomat képezô ingóságokat onnan el-

szállíttattam, és a továbbiakban sincs szándékomban a kápolnát haszná-

latba venni. Mivel ottan mûvészi mûködésem a különbözô hatósági kívánal-

mak révén ténylegesen lehetetlenné vált, illetve arra tekintettel, hogy

a felperessel való megegyezés is kizártnak tûnik, ezennel bejelentem,

hogy 1973. szeptember 1-jei hatállyal hozzájárulok a kápolnára vonatko-

zó bérleti szerzôdés felmondással történô megszüntetéséhez.

Rendkívüli nyomatékkal kívánom azonban hangsúlyozni, hogy a kereset-

levélben foglalt felperesi tényállításokat, amely szerint én a híveket

megbotránkozató magatartást tanúsítottam volna, vagy hasonló magatartást

megengedtem volna, nem ismerem el a valóságnak megfelelôként. 

Annak bizonyítására, hogy én a per elkerülése és a peren kívüli megegye-

zés érdekében mindent megtettem, tisztelettel becsatolom felpereshez ko-

rábban intézett levelem egy másolatát. 

Tisztelettel kérem a bíróságot, hogy mivel én a perre okot nem adtam,

illetve felperesi követelést még a tárgyalás elôtt elismertem, a jelen

per költségeiben felperest szíveskedjék marasztalni. Bejelentem, hogy a

jelen perrel kapcsolatos költségeim megtérítését nem igénylem. 

Elôadom, hogy a fentiekre tekintettel nem fogok megjelenni az 1973.

szeptember 24-én tartandó tárgyaláson. 

Tisztelettel kérem a Bíróságot, hogy a megszüntetô végzés egy példá-

nyát címemre is kézbesíteni szíveskedjék. 

A jelen beadványom egy másolatát felperesnek egyidejûleg megküldtem, 

Tisztelettel: 

Galántai György 

alperes

/Bp. II. Frankel Leó u.68./

Budapest, 1973. szeptember 14. 

[Artpool–Boglár, E/7/1973.]
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121.

Járási Hivatal Igazgatási Osztálya

8641. Fonyód, Ady Endre u. 1. Tel.: 16.

Ügyintézô: Kovács Jenô Tárgy: Galántai György 

Ügyiratszám: 44-3/1973. szabálysértési ügye

Határozat

G a l á n t a i György budapesti lakos építési szabálysértés elkövetése

miatt kiszabott 1000 Ft pénzbírság részletekben történô megfizetésére

irányuló kérelmét e l u t a s í t o m . 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indoklás

Galántai György festômûvész foglalkozású budapesti lakost hatóságom épí-

tési szabálysértés elkövetése miatt a 17/1968. (IV. 14.) korm. sz. rende-

let 133. §-a alapján 1000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte. A ha-

tározatom ellen Galántai György fellebbezést nyújtott be, és a másodfokú

eljárás során a Somogy Megyei Tanács VB Igazgatási Osztálya a 3973/1973.

sz. határozatával fellebbezését elutasította, és hatóságom elsôfokú ha-

tározatát érvényben megerôsítette.

A kiszabott pénzbírság részletekben történô megfizetésére vonatkozóan

Galántai György kérelmet terjesztett elô, melyben elôadta, hogy 2 kis-

korú gyermek eltartásáról gondoskodik, jövedelme nagyon rendszertelen,

az 1000 Ft-ot is alig éri el.

A kérelem megalapozatlan.

A rendelkezésre álló iratokból megállapítottam, hogy Galántai György fog-

lalkozása festômûvész, és hivatását mint szabadfoglalkozású gyakorolja.

Tekintettel arra, hogy szabadfoglalkozású, így jövedelme sem ellenôriz-

hetô, mivel nem biztos, hogy minden alkotását a Mûvészeti Alapon keresz-

tül értékesíti. Az sem valószínû, hogy Magyarországon egy becsületesen

és rendszeresen dolgozó festômûvész havi jövedelme az 1000 Ft-ot ne ér-

né el. 

A fentiek szerint az 1968. évi I. tv. 74. § (1) bekezdése alapján a

pénzbírság részletekben történô megfizetésére vonatkozó kérelmét eluta-

sítottam. 

Errôl értesül:

1.) Galántai György, 1023 Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b. III. 16.

Fonyód, 1973. szeptember 25.

Magyar László

osztályvezetô

[Artpool–Boglár, T/30/1973.]



1 A Kovács István Stúdió/

Najmányi László Barátsá-

gos bánásmód címû elôadá-

sa, Hajas Tibor performan-

sza, 1973. július 21. 
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122.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

JELENTÉS

Megbízható adataink szerint Galántai György festômûvész budapesti la-

kos, az általa hivatalosan mûterem és tárlatok rendezése céljából bé-

relt balatonboglári Temetôdombon lévô kápolnában 1973 nyarán rendsze-

resen fórumot biztosított az ún. underground mûvészeti irányzat talaján

társadalmi, politikai rendszerünkkel szembenálló személyek „alkotásai-

nak”, illetve mûveinek bemutatására. Az elôadások és bemutatók közön-

ségsikere érdekében baráti környezetükben aktív propaganda-tevékenysé-

get fejtettek ki.

Galántai György az 1968 óta bérelt kápolnát terveinek megfelelôen

rendbe hozta, ahol 1970-tôl kezdôdôen egyre nagyobb baráti társasá-

got fogadott. Köre 1973-ban szélesedett ki. A kápolna-mûteremben Ga-

lántain túl rendszeresen ott tartózkodott egy szoros baráti kör: Pauer

Gyula szobrász (büntetett elôéletû), Jovánovics György szobrász, Le-

géndi [Légendy – S. E.] Péter író, Szentjóby Tamás író és Molnár Ger-

gely nyelvész.

Köröttük mintegy 60 személybôl álló csoportosulás alakult ki, akik az

ún. pszeudo (legújabb avantgarde irányzat) mûvészetet képviselik. Az ide

tartozó személyek részére Galántai – részben az idôközben engedély nél-

kül birtokába vett kriptában is – rendszeresen éjjeli szálláshelyet biz-

tosított. Esetenként 20–30 fiatal töltötte itt az éjszakát, akik nemre

való tekintet nélkül lettek elhelyezve. Egyes vélemény szerint társas

szexet is folytattak. A fiatalok nagy többsége egyetemi hallgatók és ér-

telmiségiek körébôl került ki.

Galántai elmondása szerint ezek a fiatalok hozzá hasonló érdeklôdé-

sûek, az ô mûvészetét vallják magukénak. Ennek irányelve pedig: felboly-

gatni „…ezt a nagy nyugalmat, ezt a nagy semmittevést kulturális érte-

lemben, vagy képzômûvészeti értelemben”. Kifejezésre juttatják a párt

kultúrpolitikai irányvonalával szembenállásukat, amit elsôsorban mûvé-

szeti, erkölcsi téren hangoztatnak. Nem kívánnak a társadalom által el-

fogadott mûvészetek képviselôi lenni, ezért hivatalosan meghirdetett pá-

lyázatokon sem vesznek részt. Véleményük, hogy a szocialista és a

kapitalista társadalmi rendszer között nincs különbség, mivel érvénye-

sülésüket mindkét társadalom lehetetlenné teszi, vagy gátolja.

Céljuk „…megszabadulni a manipulált gondolkodás béklyóitól… Megdöb-

bentés, sokkolás.” Terjesztik a társadalmunkkal szembeni közömbösséget,

ugyanakkor tiltakoznak a társadalmunkban elfogadott politikai, erkölcsi

normák ellen.

A céljaiknak megfelelô tevékenységet folytattak a balatonboglári ká-

polnában, amikor – a bérleti szerzôdésben meghatározott – rendeltetés-

szerû használatán túl színmû- és más elôadásokat tartottak, esetenként

táncmulatságot rendeztek.

Az egyes elôadásokban politikailag kifogásolható cinikus megjegyzések,

allegorikus formában kifejezett ellenséges jellegû kitételek is elôfor-

dultak. Bevonták a közönséget is a színielôadásaik cselekményébe, leg-

többször úgy, hogy képletesen, vagy gyakorlatilag megkötözték ôket.1 A po-

litikai tartalmat mindig bizonytalan vagy szimbolikus kifejezéssel

rejtették a mûsorba.



2 � 216. kép.

3 Az 1973-as programban, 

augusztus 26. és szeptember

1. között, eredetileg valóban

szerepeltek lengyel mûvé-

szek, a wrocĺ awi „koncep-

cionális” stúdió tagjai:

Zdislaw Jurkiewicz, Wies-

law Paczkowski, Andrzej

Kawecki. Kiállításuk azon-

ban nem valósult meg a

kápolna bezárása miatt; jú-

lius 28. Predrag Šidjanin,

Eva Marta Ujhazy audiovi-

zuális akciói; július 29–au-

gusztus 4. Az újvidéki mûvé-

szek, Ács József, Baráth

Ferenc, Csernik Attila, Ifjú

Gábor, Ladik Katalin, Mar-

kulik József, Slavko Matko-

vić, Smit József, Szombathy

Bálint kiállítása; július 29.

Ladik Katalin hangköltészeti

elôadása, Csernik Attila és

Ladik Katalin filmjeinek ve-

títése. Osztrák mûvészek

nem szerepeltek. 

4 Galántai György valójá-

ban nem rendelkezett a

kápolna fenntartásához

szükséges anyagi fedezet-

tel. 1973. májusi „önsegé-

lyezô akciója” nyomán

azonban jó néhányan küld-

tek kisebb összegeket a ká-

polna javára, � 56. kép.
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A kápolnában zajló eseményeknek önmagukban is nagy népszerûsége és szí-

vó hatása volt a csoport felfogásához hasonló beállítottságú fiatalok kö-

rében. Ezt a hatást különbözô propaganda-tevékenységgel fokozták.

Galántai György 1973 nyarának a programjáról nyomdai úton elôállított

prospektust adott ki, amely egyben meghívóul is szolgált. Ez a magyaron

kívül orosz, német, angol és francia nyelven tartalmazza Galántai fel-

hívását, hogy látogassák meg a mûtermét. Felsorolja továbbá az elôadók

neveit és az elôadások dátumát 1973. június 10-tôl szeptember 7-ig.2

A meghívott elôadómûvészek között szerepelt a Budapesten betiltott,

és azóta is magánlakásokban játszó Halász Péter underground-féle cso-

portja, a Dominó MIM együttes a „…Pécsi Mûhely alkotói” a Kovács-stú-

dió, továbbá a különbözô ún. földalatti irodalmi irányzatot képviselô

személyek, pl. Szentjóby Tamás, Bálint István, Erdélyi [Erdély – S. E.]

Miklós stb.

Külföldi együttesek közül szerepelt a lengyel wrocĺawi színjátszó egye-

sület és a „…jugoszláv kollégák”. Egyéni fellépéssel szerepelt még több

külföldi, lengyel, jugoszláv, osztrák személy.3

Propaganda-tevékenységükre jellemzô, hogy több nyugat-európai ország

Magyarországról szóló katalógusában is szó van a kápolnatárlatról. Kül-

földi állampolgárokat elôszeretettel fogadnak.

Magyar állampolgárságú, elôttük ismeretlen személyeket nem szívesen

fogadnak be. Akit a körükhöz tartozó ismert személy javasol a mûsorokon

való részvételre, azt fenntartás nélkül körükbe vonják.

Galántai a tevékenységéhez szükséges anyagi fedezettel rendelkezik.

Ennek forrása részben az, hogy bár belépési díjat sem a kiállításon, sem

az elôadásokon nem szednek, egy külön erre a célra felállított persely-

be mindenki tetszés szerinti összeget tesz be. Másik anyagi lehetôségre

utal az a módszer, hogy Galántai egy saját nevére és címére szóló kitöl-

tetlen pénzesutalványt küldött Halász Péter címére. Feltehetôen ilyet

más személyek részére is küldött nyilvánvaló célzattal, hogy számára bi-

zonyos pénzösszegeket juttassanak el.4

Galántai György tevékenységét Somogy megyei szerveink ellenôrizték.

A többszöri nyílt rendôri ellenôrzés hatására tevékenységüket mérsékel-

tebb formában folytatták. Galántai azonban nem hagyott fel korábbi gya-

korlatával, és továbbra sem a bérleti szerzôdésben foglaltak szerint hasz-

nálta a bérleményt. (Pl. 1973. augusztus 16-án dél-amerikai zenekar

játszott, augusztus 20-án, 35–40 fô részvételével, zenei és táncestet ren-

deztek.) Ennek megszüntetése érdekében a Balatonboglári Községi Tanács

határozatában kötelezte Galántait, hogy 1973. augusztus 27-én 12 óráig

költözzék ki a kápolnából.

Galántai a határozatnak nem tett eleget, ezért kényszerkilakoltatást

hajtottak végre, illetve a bejárati ajtókat hivatalosan lezárták.

Galántai György és társasága a hivatalos szervek tevékenységét igye-

kezett megzavarni úgy, hogy az általuk is ismert intézkedés idôpontját

körükben terjesztették, és mintegy tíz személyt csôdítettek a kápolná-

hoz, akik az eseményeket Galántai és társasága érdekeinek megfelelôen 

– elsôsorban népszerûsítésük céljából – dokumentálni kívánták. Ezen te-

vékenységüket szerveink megakadályozták.

Tekintettel arra, hogy Galántai György részérôl olyan tevékenységre

utaló adatok nem keletkeztek, amelyek büntetôeljárás megindításához kel-

lô alapot szolgáltattak volna, szabálysértési eljárás keretében történ-

tek a fenti intézkedések. 



1 Kurtz Adolf reggelije, 30 

perces elôadás, bemutatója:

Balatonboglári Kápolna,

1972. július 30. (Forrás: 

A Kassák Színház kronoló-

giája. AL 11, 41–44. o.)

2 A hatnaposra tervezett 

surányi elôadás-sorozatot 

a negyedik nap után a rend-

ôrség szétzavarta. 
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Az ügyben intézkedésre illetékes állami szervek részére javasoljuk:

1. A Galántai Györggyel kötött bérleti szerzôdés felbontása, vagy egyéb

úton történô hatálytalanítása lehetôségének megvizsgálását.

2. Abban az esetben, ha a szerzôdés nem bontható fel, illetve nem hatály-

talanítható, az illetékes szervek intézkedését arra vonatkozóan, hogy

Galántai György a kápolnát a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen

rendeltetésszerûen használja, továbbá ennek folyamatos ellenôrzését.

3. [A] Halász Péter és Szentjóby Tamás körül kialakult csoportosulás Ga-

lántai György tevékenységétôl különálló, a közöttük lévô kapcsolat

eseti jellegû. Nevezettek és Galántai György ellenôrzését a továbbiak

során is folytatjuk.

Budapest, 1973. november 15.

[TH O-16268/1., 231–234. o., Horgászok I. fn. dosszié] 

123.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-c. Alosztály

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.

Vette: Horváth Tibor r. hdgy.

Hely: „Fogas” K lakás

Idô: 1973. november 20.

Tárgy: Halász Péter csoportjáról

JELENTÉS

Budapest, 1973. november 22-én.

1972 elején kerültem össze a Halász-csoporttal. A csoportban elsôsorban

néven ismertek, ezt a nevet én mondtam, mert korábbi munkahelyemen,

a ahol még ezután is néhány hónapig dolgoztam, afféle gúnynévként

így neveztek el a kibernetika iránti érdeklôdésem következtében. Amikor

a csoportba kerültem, úgy tûnt elôttem, nem tudom, mirôl van szó, s így

célszerûbb volt ezen a néven bemutatkoznom.

Viszont, hogy hogy nem, valamilyen kapcsolat révén tudták azt, hogy en-

gem valójában nem így hívnak, s ezért egy hónappal, vagy 3 héttel késôbb

megkérdezték, hogy mi a valóságos nevem: ? Lajtai Péter azt mondta,

hogy engem hívnak, vagy az igazi?

1972 augusztusáig több próbán, elôadáson maradtam ott, de a darabokba

nem akartam bekapcsolódni. Erre az adott elôször módot, hogy Halász a

„Kurcz Adolf” címû, Lajtai által írt darab1 próbái során emberhiánnyal

küszködött, és megkérdezte, nem kívánok-e egy szerepet elvállalni. Této-

váztam, de egy idô után úgy gondoltam, hogy mégis megpróbálom, és ezen a

módon kapcsolódtam bele tulajdonképpen az elôadásokba. Ilyen módon ke-

rültem közelebb a csoportban történô eseményekhez. Eleinte a csoport kü-

lönösebb behatást nem gyakorolt rám, az elsô jelentôsebb hatás a surányi

1972 augusztusi táborozás során2 történt, amikor Lajtai Péter megkért,

hogy egyik, korábban már a csoportba vitt írásomról beszéljek. Ez egy

meglehetôsen homályos tartalmú lírai, vallásos jellegû vers volt, majd

késôbb közremûködtem a darabok körüli technikai feladatok megoldásában.



3 Hét bohócjelenet, 60 per-

ces elôadás, 1972. július 30.

Írta: Bálint István, rendezte:

Halász Péter, Breznyik

Péter. Szereplôk: Breznyik

Péter, Kollár Marianne,

Bácskai Dorottya, Szeghô

István, Koós Anna. (Forrás:

A Kassák Színház kronoló-

giája. AL 11, 41–44. o.)

4 Halász Péter bábszínháza

(1972 decembere, 80 perc),

Lajtai Péter: A felsô út, a

tisztás, az alsó út és a sza-

kadék; Bálint István: Rózsi

kiment a mezôre; Halász

Péter: Rögtönzések. (For-

rás: A Kassák Színház kro-

nológiája. AL 11, 41–44. o.)
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Több alkalommal jelen voltam a lakás-színházi elôadásokkor, a nézôk been-

gedésénél. Részt vettem beszélgetéseken, amelyeket a csoport tagjai egy-

más között az elôadások után tartottak.

A Bohóc-jelenetekben,3 a Piros babákban4 és az abból kifejlôdött Brez-

nyik-darabban sem nem játszottam, sem technikai munkatársként nem mû-

ködtem közre.

1973-ban hosszabb szünet következett az együttes munkájában, amikor is

Halász Péter gyermekének születése elôtt több hétig nem is jelentem meg

sem próbán, sem elôadáson, és valósággal meg kellett keresniük az egye-

temen, mert 1973 elejétôl viszolyogtam az elôadások számos vonatkozásá-

tól. Visszariasztottak az obszcén elemek, de nem tudtam teljes valóságá-

ban megítélni ezeknek a veszélyes, káros vagy negatív voltát. Erre igazán

csak a King-Kong címû darab bemutatója után döbbentem rá, amely 1973 au-

gusztusában Balatonbogláron történt. Ezt követôen világossá vált elôt-

tem, hogy mindaz, amit a csoportban végeztem, nem egyeztethetô össze meg-

gyôzôdésemmel, munkámmal, céljaimmal, állásfoglalásommal, az egyetemen

végzett tevékenységemmel, korábbi és az együttesben végzett munka alatt

is töretlenül folytatott életmódommal, és ezért 1973. szeptember 25-én

bejelentettem, hogy véglegesen távozom a csoportból, egyúttal megszakí-

tottam az összes ott fenn tartott személyi kapcsolataimat.

Ez idôponttól, tehát 1973. szeptember 25-tôl kezdve a csoport egyetlen

tagjával sem beszéltem többé. Megszûnt az név is, bár errôl hadd

jegyezzem meg, hogy kezdettôl fogva, – tehát az elsô hónapot kivéve –

1972 februárjától mindenki elôtt tiszta volt, hogy mi a valóságos nevem

és az csak gúnynévként használták tovább.

Áttérve Halász tevékenységére, el kell mondanom, hogy a csoport szín-

házi tevékenységét, az elôadásokat nagy tudatossággal szervezte meg. Ez

annál is inkább erôfeszítésébe került, mert valójában jó szervezô-képes-

séggel nem rendelkezik. Nagyon kevéssé volt képes arra, hogy a csoport-

tal mint egésszel dolgozzon, és éppen ezért kezdettôl kétszemélyes kap-

csolatok útján gyakorolt hatást a csoport tagjaira. Még fokozottabbá vált

ez azt követôen, hogy a próbák és az elôadások is 2–3 fôs csoportokra

redukálódtak. Ennek a ráhatásnak az alapvetô tartalma nem politikai jel-

legû volt, mégis ki kell térnem arra, hogy bizonyos vonatkozásokban érin-

tette a politikai meggyôzôdéssel, politikai kérdésekkel kapcsolatos te-

rületeket.

Halász sohasem nyilatkozott nemzetközi politikai eseményekkel kapcso-

latos problémákról. Így pl. soha nem voltam tanúja annak, hogy az arab-

izraeli konfliktusok történetébôl bármely eseményt kiragadott, vagy ér-

telmezett volna. Rendszeresen olvasott ugyan újságot, de véleményét

önmagában tartotta meg.

Ezzel szemben roppant sokszor és nagy hatással nyilatkozott a belföl-

di kultúrpolitikai intézkedésekrôl, mindenekelôtt azokról, amelyek a

színházat és annak mûködését érintették. Ez nem meglepô annak a tény-

nek a tükrében, hogy Halász erejének döntô részét a színház és a cso-

port ügyeinek szentelte, és nagyon kevéssé volt figyelemmel még az avant-

garde laza csoportosuláson belül esô más személyek tevékenységére. Minden

gondolatát a csoport megszervezése, a csoport személyei, az elôadások

kötötték le.

Nem volt képes arra, hogy az 1972. január 23-mal a csoport legális ál-

lapotát megszüntetô intézkedéseket helyesen értelmezze. Így pl. 1972 au-

gusztusában felháborodott, hogy a surányi tábort a helyi rendôrség felosz-

latta. Úgy nyilatkozott, hogy a táborozáshoz, csakúgy, mint a saját lakásán

lévô bármely összejövetelhez, neki személy szerint joga van. Többször

fejtette ki azt a véleményt, hogy a lakásban történô minden esemény ma-



5 Ken Friedman fluxus-

mûvész.
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gánügy, amit nyilván nehéz volt elhinni annak tudatában, hogy ott elôadá-

sonként 15–20–25 ember rendszeresen megfordult.

Szintén képtelen volt arra, hogy az 1973 augusztusában Balatonboglá-

ron bekövetkezett eseményeket helyesen értékelje. Súlyosan elemezte az

ott történt beavatkozásokat. Úgy nyilatkozott, hogy a kápolnában tar-

tott kiállítások, rendezvények, elôadások mindegyike szükséges és hasz-

nos volt; hogy ezek az elôadások olyan jellegû megnyilvánulások vol-

tak, amelyre máshol nincsen mód, amelyre az embereknek, a nézôknek

szükségük van, és hogy a kápolna bezárása, ezeknek az elôadásoknak a

megszüntetése elvonja az emberektôl azoknak az új élményeknek, gondo-

latoknak a lehetôségét, amit ô és mások ott elôadásaikban megpróbáltak

kinyilvánítani.

Ami a zsidó problémát illeti, Halász soha nem beszélt konkrétan zsidó

voltáról, vagy ezzel kapcsolatos mûvészi problémáiról. Néha láttam nála

zsidó könyveket, de azt hiszem, nem értette a héber írást, ezek a köny-

vek csak Lajtai Pétertôl származhattak, aki a zsidó nép kultúrtörténe-

tével, mitológiájával, irodalmával, közeli ismeretségben és tájékozott-

ságban volt.

Kínai jellegû írásokat, könyveket, brosúrákat még véletlenül sem le-

hetett felfedezni Halászéknál. Annál inkább megfordultak viszont a nyu-

gati országokból: Franciaországból, az Egyesült Államokból származó un-

derground publikációk. Ezek jórészt az undergroundban szokásos, házilag

készített, kis terjedelmû, folyóiratszerû brosúrák voltak, kisebb-nagyobb

irodalmi és képzômûvészeti mûvekkel tömve, és ezek valóban körbejártak

a csoporttagok között. Halász ritkán merészkedett arra, hogy felszólít-

sa az embereket ezek tanulmányozására, de ez nem is nagyon volt lehet-

séges, hiszen a csoporttagok jelentôs része; így pl. Kovács Miklós, Si-

mon Sándor nem beszéltek jól angolul, sem más nyelven nem tudtak; nemhogy

nem beszéltek jól, egyáltalán nem tudtak angolul.

Bálint István sem beszél nyelveket, egy kevés gyönge angol nyelvtu-

dáson kívül. Kik lettek volna tehát azok, akik el tudták volna ezeket

a publikációkat olvasni? Nyilvánvaló, hogy csak a csoporton kívül ál-

ló elemek.

Hogy pontosan honnan kapták ezeket, arról nincs tudomásom, de felté-

telezem, hogy postán érkezett egy része, ugyanis elég nagy levelezést

folytatott nyugati, fôleg nyugat-európai és észak-amerikai személyekkel,

közöttük néhány színházi producerrel, akik azzal hitegették, hogy meg-

hívó levelet küldenek neki fesztiválokra, vagy elôadási lehetôséget biz-

tosítanak egy esetleges nyugat-európai, vagy amerikai utazás esetén.

Levelezett pl. olyan, a nyugati államokban nagy nevû underground sze-

mélyekkel, mint Kenth Fridnach (sic!).5 Magam is meglepôdtem, hogy ezek

leveleit válaszra méltatták és viszont, különbözô publikációkat küldtek,

bár meggyôzôdésem, hogy ezek értéktelenek voltak mûvészi szempontból.

Mégis a csoportban tudatosult, hogy Halásznak kapcsolatai vannak külön-

bözô nyugat-európai és amerikai underground alkotókkal.

Ezeknek az underground kiadványoknak akkor volt hatásuk, ha ezekhez

Halász kommentárokat fûzött, de még akkor sem különösebben, a bennük lé-

vô anyag nagy elvontsága miatt. Megemlítendô viszont, hogy az ifjúság-

ról, mint korosztályról, különösen a teenagerekrôl Halász sok alkalom-

mal, teljesen alaptalanul, általánosító, sommás véleményeket mondott.

Többször elhatárolta magát az olyan törekvésektôl, melyek az ifjúsággal

való foglalkozásra utalnak. Azt fejtegette – ha áttételes formában is –,

hogy ô soha nem kíván a tömegekkel, a nagy csoporttal tevékenykedni, ki-

zárólag az egyes személyek belsô világa, egy kis csoport mûködése érdekli.

Áttérnék akkor az egyes darabok sorrendjére és szerzôségi problémái-



6 Felkészülés meghatáro-

zatlan idejû együttlétre,

1972 szeptembere. (Forrás:

A Kassák Színház kronoló-
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ra. Eleinte a darabok szerzôje egyértelmûbben megjelölhetô volt. A ko-

rai darabokat most figyelmen kívül hagyva, a „Skanzen gyilkosai” szer-

zôiként Halász, Bálint és Lajtai voltak megjelölve. A Bohóc-jelenetek

Bálint István mûve. Az, hogy ez nem közös alkotás, a csoport tagjaiban

visszatetszést is keltett, és több alkalommal visszalépésnek minôsítet-

ték ennek az elôre megírt voltát. A Breznyik-darabok, mint címük, illet-

ve címtelenségük is mutatja, teljes egészében Breznyik Péter mûvei, így

a ’72 februárjában és a ’73. június 2-án bemutatott hosszú akciósoroza-

tok; a Piros babák lényegében Halász mûve, Lajtai ötleteit felhasználta

távollétében is. A Lepedô6 szintén Halász koncepciója, míg a King-Kong

ismét közös alkotásnak tekinthetô, amiben többé-kevésbé Halász Péter,

Breznyik, Donáth Péter ötletei keveredtek.

Az elôadások helye az 1972. január 23-a utáni idôben túlnyomórészt Ha-

lász Dohány utcai lakása volt. 1972. februártól októberig számos közin-

tézményben is játszott az együttes, így a Csepeli Munkás Otthonban, a Tö-

rök Pál utcai pinceszínházban, a Színmûvészeti Fôiskola KISZ klubjában

és más helyeken. Ezek az elôadások késôbb megszûntek.

Helyükbe a surányi és balatonboglári, félig-meddig szabadtéri elôadá-

sok, illetve Boglár esetében a kápolnában megtartott elôadások léptek.

Esetenként másutt is tartottak egy-egy elôadást, így pl. 1972 elején Kon-

rád György lakásán. Ezeket az elôadásokat Halász Péter szervezte.

Elemezve az egyes darabok politikai jelentôségét, elmondható, hogy

minden darabnál legfeljebb áttételesen nyilvánult meg politikai monda-

nivaló. Halász gondosan törekedett arra, hogy semmilyen világos poli-

tikai célzás ne történjék. Amikor Szentjóby Tamás és mások arra figyel-

meztették, hogy a nézôknek világos politikai programot kellene

nyújtania, hevesen ellenkezett, és azt mondta, hogy ez neki soha nem

volt célja. Ennek ellenére morális vonatkozásokban az életstílus, az

életformát befolyásoló és ilyen értelemben politikai hatásokat több da-

rab tartalmazott.

A Skanzen gyilkosaiban pl. kifejezôdik az apa és fiú viszonyának egy-

fajta kritikája, a hagyományos nevelésnek egy kritikája, de kétséges,

hogy a közönség abban a meglehetôsen zavaros formában, ahogy ez megnyil-

vánul, képes-e felfogni ezt a tartalmat. A Bohóc-jelenetek elején bizo-

nyos tiltakozás érezhetô, itt sincs azonban kifejezve, hogy ez a tilta-

kozás milyen jellegû. Két szereplô öngyilkosságot követ el a szerep szerint

a borsószem miatt, amely a két matracon keresztül is érzôdik. Azonban

rendkívül téves volna azt hinnünk, hogy ez valami aktuálpolitikai cél-

zás akart lenni, amikor tudjuk azt, hogy a darab alkotása során mind Bá-

lint Istvánt az írás közben, mind a megvalósítás során Halász Pétert el-

sôsorban pszichés, sôt pszichoanalitikai meggondolások motiválták; sokkal

inkább a szorongásokról, egyfajta elégedetlenségrôl van szó.

Nehéz volna konkrét politikai utalást találni Breznyik darabjaiban, a

Piros babákban, vagy a King-Kongban. Kétségtelen viszont, hogy a csoport

mûködése a nézôkben egyértelmûen egyfajta társadalmon kívüliség szuggesz-

tióját kelthette. A csoport még akkor is, ha nem állt valójában a társa-

dalmon kívül, hiszen egyes tagjai dolgoztak, azt az illúziót keltette,

hogy itt emberek teljesen önmaguktól, társadalomtól függetlenül, arra

egyáltalán nem támaszkodva, egy közösséget hoznak létre. Hogy ez a közös-

ség a társadalomtól függetlenül képes anyagi, szellemi létét fenntarta-

ni; ezt a vonatkozást Halász több alkalommal szóban is elemezte. Kitért

arra, hogy a darabok alkotása, a csoport egész életmódja más, mint azt a

társadalomban a nézôk megfigyelhetik. Új viselkedés-mintákat mutat fel.

Halász elítélte azokat, akik bekapcsolódnak a társadalmi össztermelésbe,

annak ellenére, hogy idônként – fôként anyagi okokból – önmaga is hoz-
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zájárult ahhoz. Azonban igyekezett ennek az ellenkezôjét mutatni, olyan

emberként feltûnni, aki semmivel nem járul hozzá a társadalmi termelés

semmilyen területéhez. Aki nem vesz részt a munkamegosztásban. Igaz, hogy

a munkamegosztás fogalma felmerült, azonban egy egészen torz értelmezés-

ben, olyan formán, mint hogyha a csoport a munkamegosztásban a színház-

csinálás tevékenységét kapta volna és ezzel kell foglalkoznia, míg mások

dolgoznak; holott ez képtelenség, nyilvánvaló, hogy a csoport semmikor

nem hatalmazta fel arra, hogy miközben társadalmi kötelezettségeit nem

teljesíti, ettôl független, vagy éppenséggel káros tevékenységet végezzen.

Külön ismertetve a csoport tagjait és munkahelyi viszonyaikat, valamint

hozzájuk fûzôdô kapcsolataikat, a következôket mondhatom el:

A csoport vezetôjérôl, Halász Péterrôl már beszéltem. Lajtai Péter tá-

vozása után nem kétséges, hogy Breznyik Péter áll hozzá legközelebb. Idôn-

ként volt munkája, így pl. 1972-ben valamilyen mûszaki beosztásban dol-

gozott, majd egy ideig nem dolgozott. 1973-ban telefonközpontban volt,

közelebbrôl nem tudom milyen mûszaki beosztásban, majd ezt követôen is-

mét nem dolgozott. Néha alkalmi munkákat vállalt az egyetemrôl, szocio-

lógiai felmérésekben vett részt, amit különben Halász is megtett. Meg-

jegyezném még, hogy Halász idônként megbízásokat vállalt fordítással,

kísérletezett szociológiai felmérésekkel, riportokat készített a Magyar

Rádiónak, ezek azonban idejének nagyon kis részét emésztették csak fel,

és lényegében semmilyen fontos társadalmi feladat megvalósításához ezek

által nem járult hozzá.

Breznyik Péter nagy részt vállalt a darabok írásából, két egyszemélyes

darabjával szinte példát mutatott, irányvonalat adott más darabok kidol-

gozásához. A King-Kong elôtti ötlethiányban 1973. júniusi darabjának dön-

tô szerepe volt. Politikai tevékenységét nehéz volna értékelni. Ôt min-

denekelôtt az egyszemélyes darabokban annyira megnyilatkozó obszcenitás

vonatkozásai, az ezzel való manipuláció kötötte le.

Az egyik cím nélküli darabjában7 a megjelenô katonaruhás férfit alig-

ha azonosíthatjuk szovjet katonával, annak ellenére, hogy tény, hogy ez

a férfi egy szovjet szerzô regényébôl olvasott fel a darabban részlete-

ket. Lehetséges, hogy ennek alapján egyes nézôk szovjet katonával asszo-

ciálták ezt a figurát. Azonban a darab szerkezetében ennek az alaknak

semmilyen értékelése nem volt, tehát a darab semmilyen megjegyzést nem

fûzött ennek az alaknak a szerepéhez, hiszen a darab késôbbi szakaszai-

ban Breznyik le is vetette ezt a ruhát, többszöri alakváltozáson ment át,

valószínû, hogy ezt az epizódot csak az érdekesség kedvéért iktatta da-

rabjába. Lehetséges, hogy az érdekesség politikai jellegû akart lenni,

de erre nincs bizonyítékom. Mintegy játszott volna egy politikai értel-

mezés lehetôségével, azt hiszem azonban, ebben a vonatkozásban nem ve-

zette ôt határozott cél.

Breznyik Péter után Bálint István volt az, aki elég lényeges munkával

jár[ult] hozzá az együttes teljesítményéhez. Egy ideig a KISZ Központi

Mûvészegyüttesében vállalt valamilyen munkát, majd késôbb íróként jelöl-

te meg az állását. Azt hiszem, ebben az idôben semmilyen intézményhez

konkrétan nem tartozott, állása aligha volt. Fordításokból tartotta fenn

magát, idônként megjelentek írásai, kötete után is kaphatott valami pénzt.

A csoport legszûkebb magjához még Halász feleségét sorolhatom. Ô volt

az, aki valóban a nehezét kapta a csoporton kívüli feladatokból. A csoport

megélhetéséhez elég sok anyagi eszközt hozott, hiszen minden fordítást,

akárki neve alatt is jelent meg, ô készített el, ô volt az, akinek nyelvtu-

dása lehetôvé tette, hogy a Pannónia Filmstúdióban dramaturgiai munkát

vállaljon.
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Egy második réteg a csoportban azoknak a személyeknek a rétege, akik

feltétlenül osztották az elôbbiek és különösen Halász véleményét, lé-

nyegében minden darabban szerepeltek, de mégsem tekinthetôk abban az ér-

telemben hangadóknak, vagy szellemi vezéreknek, mint pl. Halász Péter,

vagy Breznyik Péter. Ide sorolhatnám Szeghô Istvánt, aki egyetemi hall-

gató, elég korán távozott az együttesbôl, 1972-ben, továbbá Kovács Mik-

lóst, akinek bejegyzett állásáról nincs tudomásom; szociológiai felmé-

résekben és azoknak gépi adatfeldolgozással való kódolásában vállalt

kisebb-nagyobb idôszaki megbízásokat. Simon Sándor szintén ehhez a ré-

teghez tartozik. Ô egy péküzemben dolgozott egy ideig, majd nem volt ál-

lása, utóbb Kovács Miklóssal azonos felmérésekben dolgozott bejegyzett

foglalkozás nélkül. Továbbá Major János felesége,8 akinek foglalkozásá-

ról nincs tudomásom.

A csoportnak ez a rétege nagyon határozottan Halász befolyása alatt

állt. Nem tapasztaltam volna, hogy ellenvéleményt nyilvánítottak volna

Halász megnyilatkozásaival szemben. Teljesítették azokat a feladatokat,

amelyeket a darabokban, vagy azon kívül rájuk rótt.

A csoport körül gyakran megforduló, de az elôbbinél is labilisabb ta-

gok köréhez számíthatjuk a következôket: Donáth Péter, korábban Bálint

Istvánnal dolgozott együtt az Egyetemi Színpadon. Egy darabot valósítot-

tak meg, innen van az ismeretség.9 Néha mintegy díszlettervezôként folyt

be a csoport munkájába, így a King-Kong bábu megalkotásánál. Állásáról

nem tudok.

Laurenczi Ágnes Breznyik Péterrel került a csoportba egy rövid idôre.

Tudomásom szerint a MAFILM Trösztnél volt állásban. Laurenczi 1972 ôszén

Breznyik bizonyos darabjának megszûnésével és a személyi kapcsolatok meg-

szûnésével eltûnt az együttesbôl.

Dobos Emôke és Bálint felesége10 szintén gyakran feltûnt az együttes-

ben. Dobos Emôke a Budapesti Közlekedési Vállalat pszichológiai labora-

tóriumában, késôbb pedig az Országos Ideggyógyászati Intézet lipótmezei

gyógyintézetében dolgozott pszichológusként. Ôróla úgy tudom, hogy min-

dig volt bejegyzett állása, és a csoportba csak emellett, feladatainak

teljesítésével, alkalmanként járt el.

Ugyanez mondható el Bálint feleségérôl, aki a Rádióban zenei munka-

társként, a csoport tevékenységének egész ideje alatt folyamatosan mû-

ködött, és tudomásom szerint mûsoraival jelentôs sikereket is ért el.

Ônáluk tehát elmondhatjuk, hogy - míg a csoporton belül részt vettek

kisebb feladatok végrehajtásában, az elôadások során közremûködtek,

ugyanakkor más területen, mondhatjuk azt, kettôs módon eleget tettek

feladataiknak és társadalmi szempontból értékes tevékenységet is végeztek.

Az együttes pénzügyi rendszerérôl sokféle hír keringett az avantgarde

berkekben; kommunaszerû alakulatnak tartották, ahol minden pénz közös.

Ez a hiedelem korántsem felel meg a valóságnak.

Halász az elôadások egy részén perselyt helyezett el, ahová a nézôk

közül többen 10–20–50 Ft-os bankjegyeket, vagy akár aprópénzt dobtak be.

Ezek az összegek valóban egyfajta közös kasszába kerültek összegyûjtés-

re, de valójában senki nem ellenôrizte, hogy ezeket Halász saját céljai-

ra költi-e el, vagy valóban a darabok kellékeit vásárolja meg belôle.

Voltak tényleg olyan esetek, amikor a darabokhoz apróbb cikkeket vásá-

rolni kellett. Közelebbrôl nem volt belátásom abba, hogy ez a kassza hogy

mûködik, mert Halász ezt is, mint minden mást, négyszemközti beszélgeté-

seken közölte, vagy nem közölte. Itt hadd jegyezzem meg, hogy volt egy-

fajta konspirációs légkör a tagok között egymás ellen is. Halász nagyon

vigyázott arra, hogy ne legyen minden tudott, még a csoporton belül sem.

Amit az egyik ember tudott, sokszor meggondolta, hogy elmondja-e egy má-
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siknak. Sokszor elôfordult az, hogy egy, a csoportot esetleg lényegében

érintô kérdésrôl csak a legszûkebb kör, az elôbb felsoroltak, tehát Brez-

nyik vagy Halász felesége tudott, és már a második réteg: Kovács Miklós,

pl. akit amúgy is megbízhatatlannak tartott, Simon Sándor vagy Szeghô

már nem tudtak róla.

A Halász lakásán tartott elôadásoknál a nézôk száma 15–25 körül moz-

gott. Kivételesen elôfordultak ennél nagyobb nézôszámok, maximálisan

30–35-ig, de elôfordult az is, hogy senki nem jött; 4–5 nézô tekin-

tette csak meg az elôadást, ilyenkor a színészek többen voltak, mint

a nézôk.

Nem mozgatott meg 1972 februárja után, tehát a lakásszínház beindulá-

sával nagy közönséget az elôadás-sorozat, nagyon sok volt az ismerôs arc.

Azt mondhatjuk, hogy a mûvészek a mûvészeknek játszottak, egyes avant-

garde figurák gyakran ismétlôdtek. Ezek közül megemlíthetném Szentjóby

Tamást, aki igyekezett minden produkciót megtekinteni. Nem érdeklôdött

különösebben a színház iránt, mert annak tevékenységét értéktelennek tar-

totta. Ezt az állítását többször megindokolta, és elsôsorban arra utalt,

hogy a csoport befelé fordul, politikai programot, határozott cselekvé-

si programot a nézôknek nem képes nyújtani. Az emberek változatlan men-

talitással, változatlan szellemiséggel, gondolatokkal távoznak, ugyanazok-

kal, amikkel az elôadásra bejöttek.

Beke Lászlót szintén gyakran lehetett látni az elôadásokon, ô is hoz-

zászólt fôként mûvészi, képzômûvészeti koncepcióból az együttes produk-

tumaihoz.

Szimpatizált az együttessel, többször volt az elôadáson Konrád György.

Egy alkalommal a lakását is rendelkezésre bocsátotta egy elôadáshoz.

Egyszer vagy kétszer, pontosan már nem emlékszem, Kenedi Jánost is lát-

tam megfordulni. Lényeges hatást ô az együttesre nem gyakorolt. Nevét egy

korábbi cikkébôl ismertem, amely filmkérdésekkel foglalkozott, a Magyar

Filmhíradó problémáit érintette, és az Új Symposion egyik 1972. számában

jelent meg, amellyel Halászék lakásán találkoztam.

Dobos Gábor, illetve Major János egy-egy alkalommal fényképezte az

elôadásokat, ezeket a fényképeket Halász gondosan megôrizte, elôadá-

sok szerint csoportosította, egyeseket közülük kinagyított. Ugyanilyen

gondosan megôrizte a korábbi elôadásokról az újságokban megjelent kri-

tikákat, a tagok hozzájutott írásait, így pl. a „Szétfolyóiratnak” ab-

ban a számában megjelent írásokat, amelyikben az együttes tagjaitól

több vers, koncept art, illetve szignalista jellegû termék napvilágot

látott.

A „Szétfolyóirat” címû próbálkozással kapcsolatban a következôket tud-

nám elmondani: publikáció a kiadvány, jellegzetes underground kiadvány.

Elsôsorban azért készült, hogy olyan írások jelenhessenek meg benne, ame-

lyek semmilyen más hivatalos irodalmi fórumon napvilágot nem láttak, il-

letve az együttes tagjainak véleménye szerint nem is láthattak. Az igaz-

ság az, hogy ezeket a produktumokat soha nem nyújtották be hivatalos

folyóiratok zsûrijeihez, úgy vélték, hogy ezek a szerkesztôségek eleve

elfogultan bírálják el ezeket az írásokat, az elvontabb írásokat megér-

teni sem tudják.

A folyóiratot 1972 közepe táján egy irodalmár, Happ Béla indította el.

Terjedésének és elkészítésének mechanizmusa az volt, hogy aki egy pél-

dányt kap, új Szétfolyóirat számot szerkeszt, a példányszám mindig maxi-

málisan 5 lehetett, és valóban senki nem gondolt arra, hogy 5 példánynál

többet készítsen. Mindenki tudatában volt annak, hogy ez a folyóirat nem

hivatalos, nem engedélyezett és éppen ezért vették szigorúan az ötös pél-

dányszám tartását. Úgy vélték, hogy ez egy egymás közötti kommunikációs
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mód, egymás írásainak megismerésére való lehetôség, és nem próbálták azt

tág körben nagy példányszámban, sokszorosított formában terjeszteni.

A megalkotott új számban 50% lehetett az elôzô számból átvett anyagok

terjedelme. A többit új írásokkal kellett a leendô szerkesztôknek meg-

tölteni. Ezen az alapon a második hónap végén már 25 különbözô számnak

kellett volna lennie, amennyiben 1 szerkesztô 1 hónap alatt gyûjt össze

egy számot. Halász és társai azonban durván túlértékelték az avantgarde

képességeit és azoknak a személyeknek a lehetséges számát, akik folyó-

irat-szerkesztésre vállalkoznak. Összesen 5 vagy 6 „Szétfolyóirat” ké-

szült el, egyenként tehát 5–5 példányban. Ezek közül egyet Ajtony Árpád,

egyet Erdély Miklós szerkesztett. Volt egy olyan szám is, amelynek anya-

gát lényegében Halász Péter és felesége gyûjtötte össze. Ebben a csoport

tagjainak több írása megjelent.

Csak az utóbbi számot volt alkalmam részletesen áttanulmányozni. Jel-

lemzô azonban a „Szétfolyóirattal” kapcsolatos bizalmas, konspirációs in-

tézkedésekre, hogy a saját, rövid írásomat is tartalmazó számot Halász

mindössze egyetlen éjszakára volt hajlandó áttanulmányozásra rendelke-

zésemre bocsátani.

Azokat az írásokat, amelyben szöveg volt található – nem minden lap

volt szöveges, voltak üresen hagyott, kivágott, különbözô mintákkal el-

látott képzômûvészeti jellegû alkotásnak felfogott lapok is – tehát a

szöveges lapokat gépelés útján sokszorosították.

Annak a számnak a gépelését, amelynek javarésze a csoport tagjainak

írásaiból állt, Halász maga végezte a lakásán lévô írógépen, illetve a

felesége segédkezett ebben. A „Szétfolyóirat” számai valószínûleg mind

különbözô személyeknél vannak, tehát a készített 25 példányból, amely-

bôl mindig 5–5 azonos terjedelmû, valószínûleg 25 különbözô személyhez

került egy-egy belôle. Biztos, hogy a szerkesztôknél; így Erdély Miklós-

nál, Halász Péternél saját számaikból egy-egy példány megtalálható.

A folyóiratban megjelenô szövegek, illetve képzômûvészeti alkotások

egyértelmûen underground jellegûek voltak annyiban, hogy már elsô ráte-

kintésre és behatóbb tanulmányozására is lényegesen eltértek a hivata-

los könyvkiadói vagy folyóirat-kiadói termésben megjelenô írásoktól. Ha-

tározott arculatuk volt ugyan, de ez nem politikai jellegû arculat, annál

is inkább, mert a versek nagy része személyes, szubjektív lírai vonatko-

zásokat tudott csupán kifejezni. Érvényes ez pl. Bálint István megjelent

verseire, vagy Lajtai Péter hosszabb prózaversére, a Tisztásról-ra.

A csoportban tervek voltak arról, hogy elemzéseket, a színház életét

bemutató számot is szerkesztenek. Ezek a tervek közvetlen az eltávozá-

som elôtti idôben voltak napirenden. Idegen személyeket kértek volna meg

arra, hogy elemzéseket szerkesszenek az egyes elôadásokról, amelyeket

láttak. Tudomásom szerint nem sikerült, vagy legalábbis ottlétem alatt

nem sikerült vállalkozókat találni erre a feladatra.

A folyóiratban rendkívül sokféle gondolatot, sokféle személyiséget tük-

rözô írások láthattak napvilágot. Nem az írások minôsége döntött, csupán

az, hogy barátja volt-e a szerzô a szerkesztônek, vagy sem. Így Halász

megkért arra, hogy egy rövid írásomat, amelyet már korábbról ismert, és

amely 3 lírai jellegû versbôl állt, közölhesse az elôbb említett csoport

által szerkesztett számban. Ez a „háromság személyisége” c. írásom11 saj-

nos valóban megjelent.

„Pécsi Zoltán”



1 Az Orfeo-együttes veze-

tôje az 1968-as maoista per

negyedrendû vádlottjaként

hat hónap szabadságvesz-

tésre ítélt Malgot István

volt. Halász Péter feltehe-

tôen a csoport egyes tagjai-

nak ultrabalos szellemisé-

gére utalt. 
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Értékelés: „Pécsi Zoltán” új hálózati személy. A jelentés a „Horgászok”

fn. csoportban szerzett ismereteit tartalmazza. Operatív értékû, mivel

információinkat bôvítette a „Szétfolyóirat”-ról, pontos adatokat közölt.

Feladat: A „Horgászok” fn. csoportról megkezdett beszámolójának folyta-

tása.

Nytsz.: 4/7-1181

K: 3 pl.

1 pld. „M” do.

1 pld. „Horgászok” fn. do.

1 pld. Táj. tiszt

[TH O-16268/1., 253–263. o., Horgászok I. fn. dosszié]

124.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.

Vette: Horváth Tibor r. hdgy.

Hely: „Fogas” k. lakás

Idô: 1973. XI. 26.

Tárgy: Halász Péter csoportjáról

JELENTÉS

Budapest, 1973. november 28.

A csoport szellemisége egy olyan nyugati underground mozgalmakkal szim-

patizáló, magát a hazai szélsôbaltól mereven elhatároló, anarchista jel-

legû gondolkodás. Ez természetesen egy általános megfogalmazás, amely el-

sôsorban a csoport vezéregyéniségeinek a gondolatát, hatását tükrözi, nem

pedig a csoport minden egyes tagjának az állásfoglalását.

Az undergrounddal való kapcsolatukról már beszéltem, arról, hogy a ha-

zai szélsôbaltól mereven elhatárolja magát a csoport, arra bizonyíték,

hogy egy alkalommal egy Orfeo-elôadás – ha jól emlékszem Etoile címû da-

rab megtekintése után – Halász értéktelennek, jelentéktelennek, gyere-

kes politizálásnak minôsítette mindazt, ami ott történt és elhatárolta

magát mind a darabtól, mind a mögötte meghúzódó ideológiától.1 Ez meg-

nyilvánult egy Pór Györgyrôl egyszer hallott véleményében is, akirôl ki-

jelentette, hogy bár megpróbálkozott politizálással, de nagy szerencse,

hogy ezeket a gyerekbetegségeit már kinôtte, és hogy ezek hülyeségek vol-

tak. Ilyen formában értékelte tehát Halász ezeknek az embereknek a te-

vékenységét.

Az anarchisztikus jelleget felfedezhetjük a társadalmi tekintélyek-

nek, értékrendszereknek, magának a termelési folyamatnak, a hatóságok-

nak egyfajta semmibevevésében.

A lakás-színházi jelleggel tartott elôadások nézôszámát 500–600 fôre

becsülhetjük, amely valamivel több, mint a valóságos nézôk száma, hiszen

sok ember ismétlôdött. Ezt a számot úgy kapjuk meg, hogyha a kb. 500 la-

kás-színházi elôadást megszorozzuk az átlag 15 nézôszámmal.



2 A Labirintus, 1971. 

január, 60 perc. Írta Bálint

István, rendezte Halász Pé-

ter, zene ifj. Kurtág György.

A játékban a társulat min-

den tagja szerepelt. (Forrás:

A Kassák Színház kronoló-

giája. AL 11, 41–44. o.)
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Vallási jellegû gondolatok elôbukkantak a csoportban. Így Lajtai Pé-

ter alkalmanként beszélt vallásos tárgyú könyvekrôl, ezek az ókori val-

lásoktól egészen az indiai, keleti vallásokig terjedtek. Elôfordult a

hinduizmus, zen-buddhizmus, buddhizmus megemlítése. Az a tény azonban,

hogy a csoportból többen – Lajtai Péter, magam is – olvastunk ilyen ér-

telmû írásokat, cikkeket, könyvek részleteit; ez nem jelenti azt, hogy a

vallásos gondolat valóban áthatotta volna a csoportot.

Elsôsorban Breznyik és Halász voltak azok, akik semmilyen formában nem

tették magukévá ezeket, de túl az ô személyes hatásukon, a vallásos gon-

dolatok egyetlen darabban sem jelentek meg, nem váltak közösségképzô erô-

vé, azokról nem folytak a csoport egészét igénybevevô közös viták, nem

érdekelték egyszerûen a tagság jórészét.

1972 augusztusában került sor a surányi táborozásra. Itt néhány napig

tartózkodott a csoport, elég sok külsô ember is megfordult, teljesen azo-

nos összetételben az elôadások nézôivel. A surányi tábort néhány nap után

a rendôri és tanácsi szervek vad-campingezés címen feloszlatták, de mégis

egy alkalommal visszatért a csoport ugyanarra a terepre. Ekkor egy ko-

rábbi terv valósult meg, már régebben szó volt arról, hogy valami elô-

adást mozgófilmre is vegyék, ne csak fényképezzék. Végül a Balázs Béla

Stúdióban sikerült keretet és eszközöket (kamerákat) biztosítani, és a

filmet tudomásom szerint két napon át is forgatták. Ezek közül az egyik

napnak voltam tanúja. A film ügyében néhány nappal, vagy egy héttel a

forgatás után Lajtai és Grünwalszki [Grunwalsky Ferenc – S. E.] a filmezés,

a filmfelvétel irányítója között egy személyes vita támadt. Grunwalsky

egy nagyobb tervbe akarta beilleszteni az együttessel kapcsolatos anya-

got, amelynek Szekták lett volna a címe. Lajtai mereven elutasította ezt,

nem akarta sem azt, hogy Szekta név alatt szerepeljen a csoport, sem pe-

dig, hogy egy nagyobb, több más csoportot befogadó film részeként álljon

az, amit Surányban felvettek. Ezért az egész filmanyag csupán csonkán ma-

radt, javarészét a Labirintus,2 Kurtz Adolf és más daraboknak a terepen

felvett változatai tették ki. Ebben a csonka formában is levetítették

azonban többször is Halász lakásán.

A filmezésen kívül az elôadásokon nem egyszer történt fényképezés, azt

lehetne mondani, hogy minden új darabnál, vagy többé-kevésbé új darab-

nál volt fényképezés. A fényképeket Halász gondosan összegyûjtötte.

Áttérve a balatonboglári eseményekre: a balatonboglári kápolna ügye

Galántai György nevéhez fûzôdik. Az ô személyét egy ellentmondásos figu-

rának tartom. Azt hiszem, hogy az elsô években a kápolnában rendezett

kiállítások, elôadások, szavalások aligha lépték túl bármilyen hivata-

los kiállítás kereteit, ha csak annál rosszabbak nem voltak. Ezekben

az idôkben újságcikkek is és kritikák is jelentek meg rendszeresen.

1972-ben és 1973-ban vált a kápolna az olyan kiállítók mintegy gyûj-

tôhelyévé, akik semmilyen más helyen nem tudták képzômûvészeti alkotá-

saikat a kiállítások zsûrijével elfogadtatni, s ami ezzel egyet jelent,

a magyarországi neoavantgarde egyfajta gyûjtôhelyévé is vált a kápol-

na. Mind 1972-ben, mind 1973-ban több kiállítás váltotta egymást. Eze-

ken a kiállításokon hagyományos képzômûvészeti alkotások – festmények,

szobrok – is voltak, de elôfordultak az ún. koncept art tárgyai, illet-

ve szövegei.

Jellemzô volt a kiállításokra az a tény, hogy mind a bel-, mind a kül-

földi kiállítók (az utóbbiaktól postán érkeztek) koncept art, vagy más

képzômûvészeti tárgyak alkotásai lényegében értékelés nélkül kerültek a

falakra és általában olyan vélemény alakult ki, hogy nem fontos, hogy

milyen szintûek a kiállított tárgyak, nem fontos, hogy mit mondanak, csak

az, hogy ami itt a kápolnában van kiállítva, az biztosan elkülönül mindat-



3 1972. július 30.

4 Interjú Halász Péterrel, 

� 173–175. o.
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tól, ami más kiállító-helyiségekben látható. Ez egybekapcsolódott azzal

a véleménnyel, hogy a kápolna a magyar neoavantgarde-nak egyfajta köz-

pontja. Ilyen értelmû hatások a vendégkönyvben is kimutathatók.

Galántai tehát fokozatosan kerülhetett bele egy olyan sodrásba, amely-

nek eredménye különbözô kiállítók és együttesek mind kritikátlanabb meg-

hívása lett. Lényegében azt hiszem, nem ô választotta azt, hogy kit hív

meg, hanem a meglévô ajánlatokat állította össze egyféle programmá.

A kiállítások között néha szerepeltek színházi elôadások, így került

sor a csoport vendégjátékára is 1973 augusztusában. Ezt már egy évvel is

megelôzte egy rövid balatonboglári látogatás, amikor a Bohóc-jelenetek

és a Kurtz Adolf bemutatására került sor.3

A látogatottság nagyon változó volt, azt lehet mondani, hogy itt na-

gyobb százalékaránya volt a nézôknek, az ifjúság[nak], a fiatalok[nak],

és nagyobb hatást is gyakorolhatott a színház rájuk, mint bármely lakás-

színházi vonatkozásban.

Az 1973. augusztusi elôadásokat összesen mintegy 80–100 ember lát-

hatta. Egy-egy elôadáson 30 körülire is felment a nézôk száma. A ba-

latonboglári kápolnában sok vitára adott okot az éjszakai tartózko-

dás. Többek között ez volt az alapja annak, hogy Halász és társai nem

a kápolnában szálltak meg, hanem a községben béreltek maguknak szo-

bát. De így is megtörtént, hogy a kápolnában férfiak, nôk vegyesen, cso-

portosan éjszakáztak. Ennek a ténynek ellenére én magam sohasem ta-

pasztaltam, hogy szexuális aktus akár egyéni, akár csoportos formában

megtörtént volna.

Azt, hogy a községtôl elég távol fekvô kápolnában ilyen sok ember el-

jött, azt több okkal magyarázhatjuk. Egyrészt azzal, hogy maga a kiál-

lító helyiség nagyon szokatlan volt, az, hogy egy kápolnában képzômûvé-

szeti tárgyak tömegét állítják ki, hogy ott mûvészek rendszeresen évrôl

évre hosszabb idôn keresztül találkoznak.

A fiatalokat feltétlenül vonzották azok az obszcén jelenetek, amelyek

pl. a King-Kongban az elôadás több részében elôfordultak.

Nyilvánvaló, hogy ezeknek a híre rohamosan terjedt szét a Balaton kör-

nyéki üdülôközönség, különösen a teenager korú rétegek között. Ilyen obsz-

cén jelentek voltak a King-Kong c. darab több részletében, az óriás bá-

bu hímvesszôjét, amelyet Halász személyesített meg, a közönség többször

láthatta elôtûnni. Ez a jelenet és a többi hasonló jelenet is közös jel-

lemvonásként tartalmazta, hogy valamiképpen utalni próbált a szexuális

cselekményre, az aktusra, vagy annak egyes körülményeire, amelyet konk-

rétan a maga valóságában az együttes nem mert, vagy nem akart a színpa-

don, illetve a darabban megmutatni.

A másik obszcén hatású jelenet, különösen az azt követô erôszakos je-

lenetek kapcsán különösen hatásos formában Breznyik nôvé változása, kü-

lönösen az a részlet, ahol egyfajta önkasztrációt mutat be. Nemi szer-

veit itt groteszk módon kolbásszal, tojásokkal helyettesítette, majd

ezeket az eszközöket, amelyeket önmagának felragasztott, illetve jelme-

zére felerôsített, letépte és összetörte. Ezzel az obszcén aktussal je-

lezvén, hogy megszabadult férfias voltától, és ezt követte a hosszú átöl-

töztetési, kozmetikázási, fésülési jelenet.

Az utóbb leírt jelenet önmagában még nevetséges is lehetett volna, de

nagyon a nézôkbe vésôdött azért, mert utána érvágási jelenet követke-

zett. Breznyik gondos elôkészítés után zsilettpengével belemetszett ka-

ri vénájába, és a vér kicsordult.4 Az a véleményem, hogy ezek az obszcén

jelentek azért kerültek a darabokba, mert Breznyik egyszerûen felismer-

te a közönség egy részének igényét, obszcén és pornográf jelenetek, adott

esetben szexuális tevékenység színházi szemlélésére, és úgy gondolta, hogy



356

ezeket az igényeket meglovagolja, kielégíti, azzal tesz szert sikerre,

hogy ilyen jeleneteket iktat darabjaiba.

Az elôadásokkal kapcsolatban Balatonbogláron és máshol is sok kriti-

záló megjegyzés, ellenvélemény hangzott el. Azt kell mondanom, hogy min-

den alkalommal, minden elôadás után voltak ellenvélemények. Ezek közül

természetesen meg kell különböztetni jelentéktelen változtatásokat és

komolyabb, a vélemény mondójának személyiségébôl eredô komolyabb ellen-

zést. A lényegtelen változtatások között kell pl. megemlékeznem Szent-

jóby Tamás véleményeirôl – bár ennek a kis változásnak volt azért je-

lentôsége, amit ô javasolt.

A csoport tevékenységében egyáltalán nem ismerte fel a veszélyes ele-

meket, ezzel szemben azt javasolta, hogy konkrét, adott esetben politi-

kai programot adjon az együttes mind tagjainak, mind a nézôknek. Egy ké-

sôbbi vonatkozásban, hogy mi lett volna ennek a politikai programnak a

magja, azt nehezen ítélhetem meg, mert Szentjóby az utóbbi idôszakban

írásos formában már szinte semmit nem közölt. Korábbi, 3–4 évvel ezelôt-

ti megnyilvánulásaiból nem tudok erre következtetni, mindenesetre a da-

rabokban a bekerült részeknél is erôsebb, hatásosabb, durvább elemeket

szeretett volna látni. Így konkrétan ellenezte a szexuális aktus egyfaj-

ta bejelzését, helyettesítését és annak közvetlen végrehajtását követel-

te mind az elôadásokban, mind a felvett filmmel kapcsolatos kritikájá-

nak is ez volt az alapgondolata.

Az együttesen belül is világosan megkülönböztethetôk azok, akik mind-

össze apróbb változtatásokat javasoltak a darabok menetében, és azok,

akik ösztönösen vagy kimondottan is ellenezték a darabok egész hangula-

tát, vagy az annak alapjául szolgáló gondolkodásmódot. Így pl. Szeghô

István távozását annak a ténynek tudhatjuk be, hogy kezdettôl volt benne

egyfajta ellenzés az egész tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen ellenvé-

lemények gyakran elhangzottak a csoporthoz lazábban kötôdô más emberek

szájából is. Így pl. gyakran nyilvánítottak véleménykülönbséget, gyakran

tiltakoztak Halász tervei, elképzelései ellen: Simon Sándor vagy Dobos

Emôke, Bálint felesége.

Még néhány megjegyzést mondanék a külfölddel fenntartott kapcsolatok-

ról. A csoportot gyakran meglátogatták külföldi színházi fesztiválok,

vagy állítólagos fesztiválok menedzserei, producerei, illetve olyan sze-

mélyek, akik kint avantgarde színházakkal foglalkoznak. Ezeknek a szín-

házi tevékenységérôl Halász több alkalommal dokumentációkat, ismerteté-

seket is adott át. Beszélt nekik az elôadások jellegérôl. Nem egyszer

lehetôvé tette, hogy elôadásokat tekintsenek meg.

A csoport tagjainak felsorolásából kimaradt Can Togay, ôt a csoport

rétegzôdésében a legkülsô rétegben kell említenünk, annál is inkább, mert

hosszú ideig nem mûködött közre. A King-Kong elômunkálatai során kap-

csolódott be újból az együttes munkájába, mint 1970 körüli régi tag. Ve-

le kapcsolatban jellemzô az az eset, hogy a Színmûvészeti Fôiskolára és

az Eötvös Loránd Egyetemre egyszerre vették fel, de mégis akarata elle-

nére, Halász meggyôzte arról, hogy a Színmûvészeti Fôiskolára ne jelent-

kezzék, és a másik egyetemen kezdje meg tanulmányait.

Magnóra mondta 1973. november 26-án

„Pécsi Zoltán”
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Értékelés: „Pécsi Zoltán” fn. tmb. folytatta beszámolóját a „Horgászok”

fn. csoportról. Tevékenységüket úgy jellemezte, hogy az anarchista jel-

legû. A csoport néhány tagja – fôleg keleti – vallástörténeti könyveket

olvas, és ezt összejövetel során megtárgyalják. A csoport tevékenységé-

ben a vallási téma átvétele nem észlelhetô.

Az információk operatív értékûek. Egyrészt ismereteinket bôvítik, más-

részt elôzô információink helyességét bizonyítják.

Feladat: A „Horgászok” fn. csoportról megkezdett beszámolójának folyta-

tása.

Találkozó: 1973. december 3-án 13,00 órakor.

Horváth Tibor r. hdgy.

Nytsz: 4/7-1184.

K: 4 pld.

1 pld. „M” do.

1 pld. „Horgászok” fn. do.

1 pld. Táj. Alosztály

1 pld. Táj. tiszt

[TH O-16268/1., 268–273. o., Horgászok I. fn. dosszié]

125.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály Tárgy: Csoport-dosszié 

11-10/20/74 nyitására

Engedélyezem: Harangozó Szilveszter 

r. vezérôrnagy, fôcsoport-fônökhelyettes

JAVASLAT

Elhárítási területünkön 1971. május 20-a óta tartjuk ellenôrzés alatt

„Horgászok” fedônéven a HALÁSZ PÉTER és BÁLINT ISTVÁN körül kialakult

– színjátszással foglalkozó – csoportosulást.

Nevezettek rendszeresen tartanak összejöveteleket Halász lakásán, ahol

az „együttes” politikailag kifogásolható és közerkölcsöt sértô darabjait

mutatja be a nézôknek. Elôadásaikat – amit hetenként 1–2 alkalommal tar-

tanak – általában 25–30 fô, meghívás alapján látogatja.

Elôadásaikban a szocialista társadalommal szembeni közömbösségük han-

goztatása, a társadalmi normák ellen való tiltakozás észlelhetô. Mindezt

a nyugati polgári filozófiára épülô neoavantgarde meghökkentô, sokkoló

és a valóságot darabokra tördelô módszerével adják elô.

A fiatalokat a „másság” hamis csillogásával igyekeznek befolyásolni.

Más színdarabokat játszanak, más életfelfogással találkoznak, mint amit

a szocialista társadalom kínál. Veszélyességük abban rejlik, hogy azt

hangoztatják; az a haladó, az igazi, amit ôk csinálnak, szemben a szo-

cialista kultúra produktumaival. Céljuk, hogy ôk a teljes szabadságot

akarják visszaadni az egyénnek, a spontaneitásnak, a testnek, a szónak

és a tettnek, azt, amit a társadalom, az „intézményesített életforma”

elvett.
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Mûsoraikban az ellenséges jellegû mondanivaló áttételesen, allegori-

kus formában jut kifejezésre. Fô törekvésük, hogy világos politikai cél-

zás ne történjen.

Elôadásaik nagy része közerkölcsöt sértô, obszcén és pornográf jele-

neteket tartalmaz. Erôszakos, megbotránkoztató jeleneteikkel Wrocĺawban

is felléptek, ahol a legnagyobb feltûnést az a mûsor keltette, amelyben

Halász Péter a nyílt színpadon maszturbált és ondóját egy pohárba fo-

lyatta. Felesége felvágta a karját, és vérét engedte a pohárba.

A csoportban anarchista jellegû gondolkodás tapasztalható, ami a tár-

sadalmi tekintélyeknek, értékrendszereknek, magának a termelési folya-

matnak, a hatóságoknak semmibevevésében nyilvánul meg.

A keletkezett anyagok alapján megállapítható, hogy a csoport tagjai

antiszociális magatartású személyek. Nem tartják be a szocialista tár-

sadalmi együttélés szabályait. A Halász család és a hozzájuk feljáró sze-

mélyek félelemben és rettegésben tartják a ház lakóit.

Több külföldi személlyel – fôleg a nyugati underground mûvészet és iro-

dalom követôivel – tartanak fenn kapcsolatot. Ennek hatására kapcsolód-

tak be a Hap Béla által kezdeményezett és a nyugati földalatti irodalom

mintájára elôállított „Szétfolyóirat” c. anyag láncszerû elkészítésébe

és terjesztésébe. A csoport tagjainak írásaiból készült anyagot bizal-

masan kezelik.

Adataink szerint Galántai György festômûvész hivatalos mûterem és tár-

lat céljából bérelt balatonboglári kápolnában fórumot biztosított az ún.

underground mûvészeti irányzat talaján társadalmi, politikai rendsze-

rünkkel szembenálló személyek „alkotásainak”, illetve mûveinek bemuta-

tására. A bérleti szerzôdésben meghatározott használaton túl elôadásokat

is tartottak. Így került sor a „Horgászok” fn. csoport nyilvános fellé-

pésére. Egyes elôadásaikban politikailag kifogásolható, cinikus megjegy-

zések, allegorikus formában kifejtett ellenséges jellegû kitételek is

elôfordultak. Kifejezésre juttatták a párt kultúrpolitikai irányvonalá-

val való szembenállásukat, amit elsôsorban mûvészeti, erkölcsi téren han-

goztattak.

A keletkezett anyagok alapján megállapítottuk, hogy a csoportosulás-

ban részt vevô személyek tevékenysége társadalmi rendszerünkre veszé-

lyes. A csoport tagjai hosszú távra rendezkedtek be, szervezetten tevé-

kenykednek. Romboló, káros hatásuk különösen a fiatalabb korúak körében

észlelhetô.

A fentiek alapján szükséges a bizalmas nyomozás bevezetése és a cso-

portdosszié nyitása, ellenséges tevékenységük mélyebb felderítése, megaka-

dályozása és dokumentálása céljából.

A bizalmas nyomozást a következô személyekre terjesztjük ki:

1. HALÁSZ PÉTER (Bp. 1943. ) iskolai végzettsége: egyetem, foglal-

kozása: szabadfoglalkozású amatôr színjátszó oktató, nôs, egy gyerme-

ke van, pártonkívüli, magyar állampolgár és nemzetiségû, Bp. VII., 

sz. alatti lakos.

1. A BM antidemokratikus nyilvántartásban – kutató anyaga van – szerepel

azzal, hogy „Az általa vezetett Kassák Stúdió nevû együttessel 1972.

II. 17-én a XIV. ker. Mûvelôdési Házban az engedélyezett tartalomtól

eltérô elôadást tartott, amely politikailag káros és közerkölcsöt sér-

tô.” Az elôadásokat több alkalommal magánlakásokon is bemutatták. Te-

vékenységéért a BM III/1. Osztály 1972. V. 9-én rendôrhatósági figyel-

meztetésben részesítette.
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2. HALÁSZ PÉTERNÉ sz. Koós Anna (Bp. 1948. ) pártonkívüli, magyar

állampolgár és nemzetiségû, iskolai végzettsége: egyetem, foglalkozá-

sa: nyelvoktató, fordító, m. helye: Pannónia Filmstúdió, férjezett, egy

gyermeke van, Bp. VII., sz. alatti lakos. Operatív nyilvántartás-

ban nem szerepel.

3. BÁLINT ISTVÁN (Bp. 1943. ) pártonkívüli, magyar állampolgár és

nemzetiségû, nôs, egy gyermeke van, isk. végzettsége: Zenemûvészeti

Szakközépiskola, foglalk. író, Bp. VII., sz. alatti lakos.

1. Operatív nyilvántartásban nem szerepel.

4. BREZNYIK PÉTER (Pécel, 1947. ) pártonkívüli, magyar állampolgár,

isk. végz. Villamosmûszaki Fôiskola, nôtlen, Bp. XIII., sz. alat-

ti lakos.

1. Operatív nyilvántartásban nem szerepel.

5. GALÁNTAI GYÖRGY (Bikács, 1941. VI. 17. Szameth Krisztina) pártonkí-

vüli, magyar állampolgár, isk. végz. fôiskola, foglalkozása: festômû-

vész, m. helye: Magyar Képzômûvészeti Alap, nôs, két gyermeke van, Bp.

II. Frankel Leó u. 68/b. sz. alatti lakos.

1. Operatív nyilvántartásban nem szerepel.

Nevezetteket alapnyilvántartásba vesszük és priorálásuk esetén titkosít-

juk. A kérdôjegyre adható válasz: „Kérem a kapcsolatot felvenni a BM

III/III-4. osztály vezetôjével.”

A felmerült kapcsolatokat ellenôrizzük, és a keletkezett anyagokat

az operatív dosszié mellékleteként kezeljük. Amennyiben a bizalmas nyo-

mozás során olyan operatív értékû adatok, információk kerülnek birto-

kunkba, amelyek más személyek ellenséges tevékenységének gyanújára utal-

nak, abban az esetben javaslatot teszünk nevezettek nyilvántartásba

vételére.

A bizalmas nyomozás alá vont személyek ügyét „Horgászok” fedônéven

tartjuk nyilván.

Fentiek alapján javaslom a bizalmas nyomozás bevezetését és a csoport

dosszié megnyitását.

Budapest, 1973. december 13.

4/7-1259.

K: 1 pld.

[TH O-16268/1., 32–35. o., Horgászok I. fn. dosszié, Kézírással az elsô oldal alján: 80-1673, 4-2849, pecsét: 1974. jan. 10. lát-

tamozva]
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126.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály KÜLÖNÖSEN FONTOS!

Jóváhagyom: Tárgy: Galántai György 

Harangozó Szilveszter „M” esetén történô 

r. vezérôrnagy, ôrizetbe vételére

fôcsoport-fônökhelyettes

HATÁROZAT

Név: Galántai György

Szül. hely: Bikács, 1941. VI. 17.

Anyja: Szameth Krisztina

Foglalkozása: festômûvész

Munkahelye: Magyar Képzômûvészeti Alap

Lakhelye: Bp. II., Frankel L. u. 68/b. III/16.

Nevezett hivatalos mûterem és tárlat céljából bérelt balatonboglári ká-

polnában fórumot biztosított az úgynevezett underground mûvészeti irány-

zat talaján társadalmi, politikai rendszerünkkel szembenálló személyek

„alkotásainak”, illetve mûveinek bemutatására.

Nyilvános fellépési lehetôséget biztosított a „Horgászok” fedônevû cso-

portnak.

Elôadásaikban politikailag kifogásolható, cinikus megjegyzések, alle-

gorikus formában kifejtett ellenséges jellegû kitételek is elhangzottak.

Kifejezésre juttatták a párt kultúrpolitikai irányvonalával való szem-

benállásukat, amit mûsorukban mûvészeti, erkölcsi téren hangoztattak.

A keletkezett anyagok alapján megállapítható, hogy a csoportosulásban

részt vevô személyek tevékenysége társadalmi rendszerünkre veszélyes.

Romboló, káros hatásukat különösen a fiatalabb korúak körében fejtették

ki.

A fentiek alapján javaslom „M” idôszak esetén Galántai György ôrizet-

be vételét.

Budapest, 1973. december 13.

Horváth Tibor

r. hdgy. alosztályvezetô

K: 2 pld.

1 pld. M tiszt

1 pld. „Underground” do.

Nytsz: 4/7-1249

[TH O-16268/1., 42–43. o., Horgászok I. fn. dosszié]



1  128. dok.

1 Vasárnapi Népszabadság 

(a Népszabadság vasárnapi

melléklete).

127.

Kedves Galántai Úr!

Végtelenül sajnálom a Szabó László-féle Népszabadság-cikket. A dolog ter-

mészetesen inkább fölháborított.

El tudom képzelni, mit érzett, amikor meglátta.

Engedje meg, hogy gratuláljak a Kápolna-periódus tagadhatatlan és de-

nunciálhatatlan eredményeihez, egyben pedig megküldjem a Népszabadság

fôszerkesztôjének szóló (mellesleg bizonyára figyelmen kívül hagyandó)

levelemet.1

Baráti üdvözlettel

Szende Tamás

[Artpool–Boglár, K/2b./1973., kézírásos levél]

128.

Budapest, 1973. december 17.

Kedves Fôszerkesztô elvtárs!

Az 1973. december 16-i VN-ban1 sajnálattal olvastam a Happening a krip-

tában címû írást, az alábbi okokból.

(1) A szerzô olyasmit látszik állítani, aminek a hitelét illetôen hallo-

másokra támaszkodik, s eközben valaminek (például „gruppenszex”-je-

lenetek) meg nem történtét úgy pertraktálja, mintha épp az ellenke-

zôjérôl volna szó. 

(2) Egy jelenkori mûvészeti jelenséget (a happeninget) szakszerûtlenül 

– az olvasót a nyugati folyóiratok happeninggel foglalkozó botrány-

krónikáira utalva – tárgyalja anélkül, hogy ô maga egyetlen ilyen

elôadást is megnézett volna. Az eredmény: rugalmatlan, teljes eluta-

sítás olyasminek a nevében, aminek alapján a „Reszket a Hold a tó vi-

zén” kezdetû dalt vagy a „Nagyapáink hajdanán”-t milliószor több ok

lenne irtani. S hogy a szerzô nem ezt teszi, alighanem álláspontjá-

nak rejtett kispolgári alapjaira világít rá.

(3) Valószínûleg nem illendô napilapban idônek elôtte olyan témát érin-

teni, amellyel kapcsolatban folyamatban lévô (habár természetesen nem

büntetôjogi, hanem polgári) eljárás még nem zárult le. 

(4) És valóban egy apróság: a magyarban az ért ige állandó határozója

nem valami alatt, hanem valamin.

Méltányosnak tartanám, ha Galántaiék tevékenységével kapcsolatban, al-

kotásaikról Fôszerkesztô Elvtárs, szakembertôl is szíves volna valame-

lyik számban – akár rövid – beszámolót megjelentetni.

Üdvözlettel

Dr. Szende Tamás

tudományos kutató

az MTA Nyelvtudományi Intézete

[Artpool–Boglár, K/2a/1973., géppel írt másodpéldány]
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1 Feljegyzés Aczél Györgynek.

2 Galántai György nonfigu-

ratív, növényi motívumokat

idézô grafikája, a Madaras

változatok (1971) nyoma-

tának egy lapja, amelyen

Szabó bekarikázta az

említett részeket.

3 1966-tól kezdve folyama-

tosan feltörték a kriptát. 

Az áldatlan állapotok meg-

nyugtató rendezésére

Galántai több ízben ered-

ménytelenül végzôdô tár-

gyalásokat kezdeményezett

a családtagokkal 

( 10. dok.).
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129.

Feljegyzés

A Heppening (sic!) a kriptában címû cikkel kapcsolatban1

1. A cikk megjelenése után, december 17-én délelôtt felhívott Kertész

Gyula (telefonszáma: 135–090), s elmondta, hogy két évvel ezelôtt Ga-

lántaitól reklámmal kapcsolatos „aláfestô részt” kért grafikai megol-

dásban. Több példányt kapott is Galántaitól, neki akkor nem tûnt fel,

csak késôbb, hogy horogkeresztes emblémákat is tartalmaz a grafika,

így illesztette össze Galántai. A grafikák mindegyike alá van írva,

1971-bôl. Ezekrôl fénymásolatot készítettem.2

2. Telefonált Körmendi Jánosné, aki elmondta, hogy a kripta az ô férjé-

nek a családi tulajdona, ahol két évvel ezelôtt még a férjének az édes-

apja is ott feküdt, legalábbis a csontmaradványok, koporsómaradványok.

A kripta ajtaja be volt zárva. „A Galántai tôlem is mindenáron írás-

ban akarta kicsikarni a kripta használati jogát – mondta. Ezt nem

kapta meg… Erre gondolt egyet, és önkényesen kibontotta…”3 Elmondta,

hogy a kápolna körül lévô ötszáz négyszögöles telekrész is a családé,

telekkönyvileg nincs teljesen tisztázva ma sem a tulajdonjog, ôk na-

gyon szívesen a tanács rendelkezésére bocsátják. Javasoltam, fordul-

janak a tanácshoz.

3. Felhívott telefonon Lengyel Józsefné, a XIV. kerületi Tanács népmû-

velési csoport vezetôje, és elmondta, milyen hercehurcát élt át Halász

Péterrel kapcsolatban, akinek a csoportja korábban az ô kerületükben

mûködött, s akitôl Lengyelné megvonta a mûködési lehetôséget. Közöl-

te, hogy a Népmûvelési Intézettôl azóta is újra és újra rá akarták

tukmálni Halász Pétert: miért nem ad a számára fellépési lehetôséget,

mert – állítólag – így könnyebben lehetne ellenôrizni.

3. Elmondta, hogy legutóbb, két héttel ezelôtt ismét szóltak a Népmû-

velési Intézettôl: miért nem adnak fellépési lehetôségét Halász Pé-

ternek? Nevet nem jelölt meg. 

4. Felhívtam Vitányi Ivánt, az intézet igazgatóját, és elmondtam neki,

hogy adatgyûjtés során több alkalommal találkoztam a Népmûvelési In-

tézet emlegetésével, mint olyan állami intézménnyel, amely szinte hi-

teles pecsétet ad sok, a Galántai körül tömörült ember különös tevé-

kenységére. Így például maga Galántai mondta ottjártamkor, hogy Halász

Péternek a Népmûvelési Intézettôl van valamilyen papírja. Tehát „tör-

vényes” mindenfajta mûködése…

3. Elmondtam Vitányinak, hogy lojálisan akartam eljárni, és ezért nem

említettem a cikkben a Népmûvelési Intézet – enyhén különös – szere-

pét. Ô közölte, hogy másfél évvel ezelôtt foglalkozott Halász Péter

dolgaival, és akkor neki az volt az álláspontja, hogy Halásznak szín-

padot kellene adni, mert így lehet ellenôrizni. De mivel a pártban ak-

kor más vélemény volt, elállt a dolgoktól. Járt ugyan még Balatonbog-

láron, de aztán azzal sem foglalkozott tovább. Vagyis: azóta nem

foglalkozott Halász Péter dolgaival – hangsúlyozta. Lehetséges, hogy

az emberei közül valakihez csak most jutott el az ô akkori álláspont-

ja, de hát ô „nem tud felelôsséget vállalni” az embereiért minden eset-

ben. „Még magamért sem tudok, nemhogy másokért.”

3. Én mindazt elhittem, amit Vitányi mondott, és megnyugodtam abban,

hogy ô a munkatársainál a történtek után még inkább érvényesíteni fog-

ja a politikai követelményeket.

5. December 18-án felhívtam Lengyelnét, és elmondtam neki, mit közölt ve-

lem Vitányi. 
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3. Lengyel elvtársnô ekkor a következôkrôl tájékoztatott, mint mond-

ta, teljes felelôsséggel, nagyon határozottan. Két héttel ezelôtt fel-

kérték Vitányit egy elôadás tartására, és ennek során Héra Istvánné-

val, a csoport elôadójával beszélgetett Vitányi, aki ekkor is igen

határozottan vetette fel, hogy miért nem foglalkoztatják Halász Pé-

tert a kerületben, miért nem adnak neki fellépési lehetôséget, hiszen

így „ellenôrizni lehetne” […] Héráné errôl tájékoztatta Lengyel elv-

társnôt is.

3. Tehát maga Vitányi volt ismételten, aki – állami funkciójával a há-

ta mögött – Halász Péter mellett újra lándzsát tört.

3. Lengyelné közölte még, hogy a Népmûvelési Intézet most is foglal-

koztatja Halász Pétert, továbbképzô elôadás keretében ô tart elôadá-

sokat a „modern színjátszásról”.

Budapest, 1973. december 18.

Szabó László

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással, a lap tetején kézírással: A. Gy./1525/73, M 6035/2,

csatolva Galántai György grafikájának fénymásolata]

130.

Tisztelt Sarlós István!

Kérem, tegye lehetôvé Szabó Lászlónak „Happening a kriptában” címû cik-

kére írott válaszom közlését.1 Azért fordulok egyenesen Önhöz, mert a té-

mát égetôen fontosnak érzem.

Még azzal a kéréssel is megterhelném, hogy értesítsen irományom sor-

sáról. Természetesen csak a teljes szöveg közléséhez járulok hozzá, de

szükség esetén szívesen dolgozom még rajta, ha így árnyaltabban és pon-

tosabban tudom kifejteni álláspontomat. – Ha esetleg a szerkesztôség a

közlés mellett döntene, hálás volnék, ha láthatnám a levonatot.

Elnézést, amiért írásommal és kéréseimmel zaklatom.

Budapest, 1973. december 19.

Tisztelettel

Eörsi István

1056 Budapest, Belgrád rkp. 27.
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[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással; kézírással a lap tetején: A.Gy./1525/3/73, M 6035/7,

8627/1, kézírásos megjegyzés a lap alján: Szabó L. et! Ebbôl nemcsak az derül ki, hogy Eörsi vitatkozni akar, hanem az is, hogy

bennfentes! Természetesen nem közöljük, viszont vissza kell küldeni az írását, ezért elolvasás után kérem adja nekem vissza

(Sarlós István szignója).]
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131.

Eörsi István

Mi bújt elô a kriptából?

Történt egy s más nyáron a balatonboglári temetôkápolnában. Hogy micsoda?

Ez-az. Galádságok minden mennyiségben és minôségben. Szabó László tanúsítja.

De mit tanúsít Szabó László? Mindenekelôtt a színigazságot: azt, hogy

senki sem látott tömeges szexpartikat a fent említett szent helyen. De

ezt olyan sokszor tanúsítja, hogy az olvasóban végül megérlelôdik a bi-

zonyosság: volt ott tömegszex, de volt ám, de a 32 fiú és lány, aki ráadá-

sul rejtelmes okból félóránként csereberélte helyét a kripta kôpadlóján,

olyan diszkrét, hogy a paráznaságból semmi sem szivárgott ki.

Ez az „újságírói” módszer lengi be a „Happening a kriptában”1 címû cik-

ket. Ha valamire nincs bizonyíték, akkor sugall. A cikk szerzôje nyil-

ván tudja, hogy ilyen méretû kicsapongást nem lehetne titokban tartani;

tehát – pofonegyszerû módszerrel – a kicsapongás nemlétét rejtélynek tün-

teti fel, a rejtély pedig gyanús – a gyanúból aztán bárki könnyedén kö-

vetkeztethet a bûnre. 

Ugyanezt a sugalló eljárást alkalmazza a kápolnában tartott amatôr

színházi elôadások politikai minôsítésére is. Politikailag ezek az elôadá-

sok – szörnyû még kimondani is! – szimbolikusak. A szimbólumok jellegét

a cikkíró ármányosan érzékelteti: meg-nem-nevezett ifjú nézôk zûrzava-

ros összevisszaságban felsorolnak néhány önkényesen kiragadott és értel-

mezett motívumot. Ezekbôl aztán valami körülhatárolhatatlan, ideológiai

orvtámadás képe sejlik elô, fôként, mert itt – én is ismétlem, nemcsak

Szabó – minden szimbolikus, ugye. Ezzel az eljárással a világirodalom

bármely mûvét nyakon lehetne löttyinteni gyanúval.

Elôbukkan, persze – ismét egy ifjú nézô szájába adva – a pornográfia

vádja is. Ezt a passzust idéznem kell, mert valóságos gyöngyszem. „Lehet-

tünk vagy hetvenen. A King Kong ment. A Halász Péter volt a nagy majom

nemi szerve, és ott aztán minden volt…” Elôször is: mi az a „minden”?

A „nemi szerv” szó után legalábbis tömeges bacchanáliára kell gondolni,

szodomitasággal és különféle nemi aberrációkkal megterhelve.

A cikkíró azonban jól tudja, hogy ilyesmit nem állíthat – ezért alkal-

mazza a „minden” szót, amely semmit sem jelent, de mindent jelenthet. Má-

sodszor is: a „nemi szerv” szóval akarja bizonyítani e mûvészet „ember-

züllesztô” jellegét. Ez a szó azonban alkalmatlan erre. A színmûvészet 

– valamennyi nép mimetikus hagyománya – ôsidôk óta bôségesen alkalmazott

fallikus szimbólumokat. Az avantgarde, amikor viszonyul ezekhez a közis-

mert hagyományokhoz, olyan folyamatosságot igyekszik helyreállítani, vál-

tozó sikerrel, amelyet a különféle egyházak szellemi diktatúrája szakí-

tott meg. Ha a test és a szellem két külön világ, ha a test eleve a bûn

tanyája, és ha ezen az alapon álszent-prûd köznapi élet alakul ki és vá-

lik hagyományossá, akkor pornográfiának számítanak a szexuális szimbólu-

mok és utalások, függetlenül attól, hogy miért és hogyan kerülnek a mû-

be. Egyébként csak öncélú, szellemtelen és mûvészietlen alkalmazásuk

pornográf. Szabó László bizonyítani sem próbálja, hogy a kápolnai elôadá-

sokon ez utóbbi esetrôl volt szó. Csak annyit mond, hogy „nemi szerv”, és

aztán undorodva hozzáteszi, hogy „emberzüllesztô”. (Szeretném tudni, hogy

az elôbbi fogalom nélkül hol találna még emberre, akit zülleszteni lehet.)

A szóban forgó cikkbôl az a felfogás hámozható ki, hogy az avantgárd

és a bûnözés: rokon fogalmak. Tömegszex, pornográfia, politikai aknamun-

ka; ezzel együtt jár a „kóbor lovagok” elszaporodása, minek következté-
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ben „a környéken… hirtelen elszaporodtak a közrenddel ütközô dolgok” is.

A kápolnai happening odavonzotta a nyugatiakat, sôt a „Nyugatról ideta-

lált »alkotó«”-kat; a cikkíró „talajt vesztett fiatalok, zavaros eszmék

és a bûnözés találkozásá”-ról, anarchiáról, ingyenélésrôl, lumpen élet-

formáról beszél, majd megjegyzi, hogy a meghívott mûvészvendégek „egy ré-

sze ott található a bûnügyi nyilvántartóban is”. Kis szépséghiba, hogy a

felsorolt két magyar állampolgár, Pór György és Kovács Miklós nem mû-

vész, és nem is volt a meghívottak között. Említésük még e cikk szelle-

mi légkörében is orron csapja az olvasót. A büntetett elôéletûek tehát

sehova se menjenek, mert jelenlétük diffamáló? Az Állami Operaházban is

az? – mert oda is járnak büntetett elôéletûek. A kápolnai színi elôadá-

sokra mindenesetre rossz fényt vet, hogy az említettek megnézték, ha meg-

nézték; mert a meghívottak listáján – ismétlem – nem szerepelnek. 

A cikkben töményen sugallt állítással ellentétben le kell szögezni,

hogy az avantgarde: nem bûnözés, nem lumpen életforma, nem rendellenes-

ség, hanem meghatározott mûvészi törekvések összessége. Ezeket – nagy ál-

talánosságban – úgy jellemez(het)ném, hogy bizonyos indulatokat, gondo-

latokat, képeket stb. a szokványosnál radikálisabban emelnek ki

összefüggésükbôl, határozottabban önállósítják és absztrahálják ôket, és

így megszüntetik és rendszerint sokkhatásokkal helyettesítik a világ fo-

lyamatosságának azt az érzetét, amelyet a század elejéig mûvész és kö-

zönsége természetesnek érzett. Az avantgarde a kudarcon kívül számos vi-

tatható és vitathatatlan eredményt felmutatott már. Napjainkban nálunk

éppen néhány amatôr színjátszó csoport ért el figyelemre méltó sikereket

ezen a téren. E mozgalom legeredetibb tehetségei közé tartozik Halász

Péter is, akirôl a kripta-cikk olyan – hogy is mondjam – egyoldalúan em-

lékezik meg. 

„Ha kell – tiltsunk” – írja Szabó László. De a tiltást nem gyanúsít-

gatással, a hitelrontással, a megalapozatlan vádaskodással kell-e kezde-

ni? Mert ez bújt elô váratlanul decemberben a nyári kriptából. Mûvészi

célzatú produkciók betiltásához mindenesetre nem elég leírni, hogy „epi-

gonnak is gyenge”. Ezt csak elemzés bizonyíthatja. Az elemzéshez azonban

fogékonyság és ismeretanyag szükségeltetik. Az epigonság vádja például

csak a mintákkal való összevetésbôl szívhat magába bizonyító erôt. A bí-

rálatnak nem volna szabad elfelejtenie, hogy az avantgarde irányzatok

legjobbjai – akik közül néhányan jelen voltak Balatonbogláron is – ál-

dozatos alkotó munkát végeznek, noha e magasztos szavak nem illenek több-

nyire fésületlen és kevéssé polgárias lényükhöz.

1973. december 19.

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1; Artpool–Boglár, K/3/1973., géppel írt tisztázat]

132.

Tisztelt Sarlós István! 1973. XII. 20.

Most értesültem arról, hogy válaszcikkembe tárgyi tévedés csúszott. Ko-

vács Miklós csakugyan rajta volt a meghívott mûvészek listáján. Kérem

ezért a gépiratom második oldalának végén és harmadik oldalának elején

lévô szöveg megváltoztatását. A szöveg végleges formája: 

„Kis szépséghiba, hogy a felsorolt két magyar állampolgár közül az

egyik, Pór György, nem mûvész és nem is szerepelt a meghívottak listá-

ján. Egyébként nevük említése még e cikk szellemi légkörében is orron
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csapja az olvasót. A büntetett elôéletûek tehát sehová se menjenek, mert

jelenlétük diffamáló? Az Állami Operaházban is az? – mert oda is járnak

büntetett elôéletûek. A kápolnai színi elôadásokra mindenesetre rossz

fényt vet, hogy ilyen emberek is megnézték, ha megnézték.” Ez a bekezdés

vége – az eredeti szöveg utolsó félmondata elmarad.

Nagyon restellem, hogy ilyen hibát követtem el – a filológia már az

egyetemen is gyönge oldalam volt. Elnézést kérek ezért a szükségtelen

többletbonyodalomért.

Tisztelettel üdvözli

Eörsi István

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással, a lap tetején kézírással: 8627/2., A.Gy./1525/3/73]

133.

MÛVELÔDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.

T.: 10-600

Telex: muevmin bpest 22.5935

Ügyiratszám: 43.640/1973./ VIII.

Elôadó: Dr. Szôdy Szilárd

Albertini Béla

Svenda István elvtárs, osztályvezetô

Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály

Kaposvár

Kedves Svenda Elvtárs!

A Népszabadság 1973. dec. 16-i cikke1 a balatonboglári kápolna-ügyet or-

szágosan közismertté tette.

Kérjük szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az ehhez hasonló

esetek megelôzésére – az ez ügyben nyert tapasztalataik alapján – mi-

lyen intézkedéseket hoztak, illetve szándékoznak hozni.

Budapest, 1973. december 19.

Elvtársi üdvözlettel:

Takács Kálmán

mb. fôosztályvezetô

[SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi osztály, 10747/1973., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással,

az irat hátoldalán: ikt. pecsét: Érkezett: 1973. dec. 22., ügyszám: 10747/1973., kézírásos megjegyzés: Gulyás et! Írj egy „felvi-

lágosító” választ. Elképesztô a Fôosztály tájékozatlansága]
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134.

Városi Tanács Elnökétôl

Tata, 

Kossuth tér 1. 

Galántai György grafikus

Budapest

A Tata MÁVAUT pályaudvar díszítésére tervezett képzômûvészeti alkotás

elhelyezésére körülményeink változása miatt lehetôségünk nincs. Ezért

korábbi megbeszélésünket, értesítésünket tárgytalannak tekintjük. 

Tata, 1973. december 22. 

Dr. Varga Gyula 

tanácselnök

ajánlott!

[Artpool–Boglár, K/7/1973., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

135.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

JELENTÉS

Megbízható adataink szerint GALÁNTAI GYÖRGY festômûvész az általa bé-

relt balatonboglári Temetôdombon lévô kápolnát nem a bérleti szerzôdés-

ben megfogalmazott rendeltetésnek megfelelôen használta fel, ezért az

illetékes szervek Galántaival a kápolnára vonatkozó bérleti szerzôdést

felbontották. A kápolnát és környékét a Balatonboglári Községi Tanács

vette gondozásba, és ott kultúrparkot kíván létesíteni.

A kápolna korábbi használatáról – Galántai és más személyek tevékeny-

ségével is összefüggésben – 1973. december 16-án a Népszabadságban pub-

likált Happening a kriptában címû cikk eddigi adataink szerint, elsôsor-

ban Galántai György, valamint Halász Péter és a környezetéhez tartozó

személyek körében volt téma. Az érdeklôdésre jellemzô, hogy felhívták egy-

más figyelmét a cikkre, és már az írás megjelenésének napján, december 16-án

este Halász Péter lakásán jött össze Haraszti Miklós, Donáth Péter, Ko-

vács Miklós, Breznyik Péter, Tóth Judit, Bálint István, valamint Bálint

Istvánné, és a cikkel kapcsolatban folytattak beszélgetést. Mint Haraszti

megjegyezte: „Halászékhoz kellene menni, mert ôk és Pór van a dologban.”

Az érintett személyek és szorosabb kapcsolataik általában elítélték a

cikket, azt „szörnyû… szemét… mocskos… hazug” stb. jelzôkkel illették.

Az elsô véleményekben bizonytalanság és pesszimizmus volt tapasztalha-

tó, melyet késôbb felváltott a kiút keresésére irányuló törekvés. Mint

lehetôség került szóba a név szerint említett személyek részérôl polgá-

ri per vagy sajtóper kezdeményezése, valamint helyreigazító cikk, vagy

cikkek publikálása. Ennek érdekében kapcsolataik körében igyekeznek vé-

leményt, illetve lehetôségeket felkutatni.

Egyes személyek részérôl Galántait hibáztatták, hogy ilyen lehetôsé-

get teremtett a kápolnában. Pl. Vaád Ferenc, akitôl Galántai tanácsot



1 Galántai önálló kiállítása, 

1969, Fiatal Mûvészek

Klubja.

2 A „Darabbér-per”, 1971. 

január 10.
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kért, kijelentette: „Ha a cikkel kapcsolatban kérsz támogatást, megta-

gadom. Amit fôztél, edd is meg!” Mint mondotta, már négy évvel ezelôtt

megjósolta a pesti kiállítás1 alkalmával, hogy ez lesz a vége, amikor Ga-

lántai úgy viselkedett, mintha „tüntetne a rendszer ellen”. Szabó Piros-

ka szerint „…hiba, hogy sok olyan ember aludt ott, akinek nem lett vol-

na szabad… Te nagyon eltemetted magad egy ideig.”

Több személy azonban, köztük Eörsi István, Haraszti Miklós, Orvos

András, Rihmer Oszkár, Tóth Gábor, Bojár Iván és dr. Orosz Balázs segít-

ségérôl biztosította Galántait, illetve a név szerint érintett más sze-

mélyeket. Többen kifejezték sajnálatukat Pór György név szerinti szere-

peltetése miatt. Egyesek úgy értékelik, hogy a név szerint megemlített

személyek valamilyen jogcímen pert kezdeményezhetnek.

Néhány személy véleménye az üggyel kapcsolatban:

Halász Péter: „Reménytelen a helyzet, nincs más megoldás, csak utóvéd

harcokat folytatni… A cikk nem veszélyes… A sajtóper meglesz.”

Eörsi István: „Úgy tudom, van valami, ami által polgári per indítható…

Mindenkit faggatni fogok az ügyben.”

Galántai György: „Most akarok beszélni egy-két nálam értelmesebb ember-

rel… ôk a cikk szerzôi, a közéletet, a közhangulatot formálják… Hát, aki

a mûvészetben újítani mer, az már bûn… Beszélek valakivel… kellene egy

másik cikket írni, amivel ez ki lesz javítva… A sajtópernek nincs értel-

me, mert teljesen világos, hogy nem nyerhetô meg.”

„Nem akarok kimenni (disszidálni) … Esetleg nem lenne rossz, ha tény-

leg kimennék, és két évre megkapnám a kintmaradást… A másik, gondolom

lemegyek, vidékre és ott… bármilyen munkával tengetem az életem vagy egy

fél évig, és akkor újrakezdem. De nincs fizikumom, hát nem eszem, nem tu-

dom mióta.”

Tóth Gábor: „…Itt mindenféle modern, meg egyéb törekvés címszóval fél-

meztelen, meg meztelen emberek rohangálnak a filmben. Akkor, ha valaki

egy termékenységi szimbólum … gyanánt mutat be valamit, akkor az már egy

rossz fény. És ezt miért egy rendôrségi tudósító állapítja meg…? Ennek

jegyében megfogalmazni egy levelet, vagy azok, akik sértve vannak rágal-

mazás címén pert indítanak.”

Szabó Piroska: „Egynek lett volna értelme, s kb. úgy nézett volna ki,

mint a Haraszti tárgyalása,2 hogy ha neked lett volna egy pered és kü-

lönbözô embereket meginvitálnak oda.”

Halász Péter a sajtócikkel és azzal kapcsolatban, hogy szerveink az ô

és a társaságához tartozó személyek útlevelét bevonta, 1973. december 20-án

Molnár Gergely és Ôrsi Katalin társaságában kijelentette, várható, hogy

illetékes szervek velük szemben további intézkedéseket foganatosítanak.

Felhívta a társaság figyelmét, hogy ha nyílt eljárásra kerülne sor, „…ta-

gadni kell, amit lehet. Kevés az a tény, amit bizonyítani tudnak.”

Az ügyben a bizalmas nyomozást tovább folytatjuk.

Budapest, 1973. december 22.

Nytsz: 4/7-1318.

K.: 4 pld-ban

K.: 1 pld. felterjesztve

1 pld. do.

1 pld. Táj. alo.

1 pld. Táj. ti.

[TH O-16268/2, 24–26. o., Horgászok II. fn. dosszié]



1 Pór György neve valóban 

nem szerepelt a meghívón,

de – az eredeti programtól

eltérôen – 1973. július 7-én

levetítette Szentjóby Tamás

Ganz-Mávag Mûvelôdési

Ház-beli happeningjérôl ké-

szült rövidfilmjét. 

2 Pór György az 1968. 

május–júniusban zajló, úgy-

nevezett maoista per elsô-

rendû vádlottja volt.
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136.

HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM

A Happening a kriptában c. „színes” cikket (Népszabadság, 1973. dec. 16.)

írója valótlan tények közlésével és való tények hamis színben való fel-

tüntetésével hamisra színezte.

A személyemmel kapcsolatos valótlanságok és torzítások helyreigazítá-

sára (1972. évi 26. tvr. XXI. fej. 342. §. 1., 2. bek.) kérem a következôk

közlését a rendeletileg megállapított határidôn belül és módon.

A cikkíró szerint Galántai György festô 1973-as nyári nyomtatott prog-

ramjából kitûnik, hogy „ki az a hozzávetôleg 80 személy, akikhez így in-

vitál a program: »Látogassa meg balatonboglári mûtermemet, ahol a követ-

kezô mûvészek meghívott vendégeim.« Merthogy ô nem hívott akárkiket:

olvasni a neveket, amelyeknek egy része ott található a bûnügyi nyilván-

tartóban is. Ezek közül Pór György vezet a két év hat hónapjával…”

A bûnügyi nyilvántartóra, a két és fél éves ítéletre való utalása (ha

nem is túlzottan etikus egy már leült büntetés esetén, de) vitathatat-

lan. Az említett boglári nyári programban azonban sem a cikk szerzôje,

sem más nem olvashatta a nevemet, minthogy nincs rajta.1 Állításom el-

lenôrzésére elég elolvasni a feltehetôen a cikkíró rendelkezésére álló,

vagy általa beszerezhetô program-meghívót.

Aki nem emlékszik a Népszabadságnak a szabadságvesztési ítéletemrôl

szóló, hatvanöt hónappal korábbi közleményére (márpedig ez valószínûleg

az olvasók többségére igaz), az elôtt az 1968-ban hozott ítélet felhány-

torgatása hamis megvilágításba helyezi bebörtönzésem okát. A cikkíró

egyáltalán nem tesz említést ennek politikai természetérôl.2 Így a cikk-

nek a nevem szóbahozása elôtti részében olvasható a tömeges szex-partik-

ra, kábítószerre, közrenddel ütközô dolgokra vonatkozó utalások után a

bûnügyi nyilvántartó és a 2 év 6 hónap felemlítése a tájékozatlan olva-

sóban megteremti a gondolati kapcsolatot a – csak a cikkíró fejében lé-

tezô – kápolnabeli bûntanya és köztem.

Miután odavarázsol a cikkíró a festô meghívóján feltüntetett mûvészek

közé, ezt írja a „nyári szeánszokon” megtalálható „minden káros nézetet

képviselô név”-rôl: „Név, amely mögött annyi a mûvészet, hogy viselôje

»mûvészi módon érti« a munkakerülést.”

Ezzel kapcsolatban a következôket kell bejelentenem:

1. Soha nem igényeltem magamnak a mûvész címet.

2. Semmilyen, így káros nézetet sem képviselek, minthogy nem vagyok

közéleti személyiség.

3. Évek óta a munkámból (a Magvetô és Kossuth Könyvkiadóknál megjelent

fordításaimból, szociológiai kutatásaimból és a Nehézipari Miniszté-

riumnál munkakönyvileg is igazolt foglalkozásomból) élek.

Bp. 1973. dec. 27.

Pór György

1068 Szondy u. 84.

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással, a dokumentum tetején kézírással: A. Gy./1525/2/73

M6035/10.; Fôvárosi Bíróság Irattára, 20520/1974. saját kezû aláírással]



1 A Mûvészeti Alap hetvenes

évekbeli dokumentumait ki-

selejtezték, az iratok nem

találhatók.
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137.

A Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja

Budapest, V. Báthory u. 10.

Telefon. 317-330, 116-650

Galántai György

festômûvész

iktatószám: 2003/1974.

1023 Budapest

Frankel Leó út 68/b.

Telefonkérelmének támogatásával kapcsolatos leveleire1 közöljük, hogy a

Mûvészeti Alap Képzômûvészeti Szakosztályának Vezetôsége legközelebbi

ülésén fog foglalkozni az Ön tevékenységével kapcsolatban a Népszabad-

ságban felvetett kérdésekkel. Az Alap igazgatójának állásfoglalása sze-

rint a Vezetôség döntéséig az Ön részére a Mûvészeti Alap támogatást nem

nyújt.

Budapest, 1974. január 3. 

Dr. Batta János 

osztályvezetô

[Artpool–Boglár, K/1/1974., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]
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Kedves Galántai!

Meglepetten olvastam a „Népszabadság” cikkét, és nem értem, hogy kelet-

kezhetett ennyi félreértés a boglári kápolna-tárlatok körül. Nem tudom,

mikor és ki adhatott ennyire téves információkat annak az újságírónak?

Rémesen sajnálom, hogy nem engem kérdezett meg.

Azt hiszem, azért Maga is hibát követett el, amikor nem utasította

vissza már elôbb erélyesen a pletykákat és rágalmakat. Ugyanis a plety-

ka azért veszedelmes dolog, mert kivédhetetlen. Nagyon csodálkoztam, ami-

kor a boglári templom ajtaján kifüggesztett hirdetést olvastam: az is

teljesen összekeverte a dolgokat, olyanformán, ahogy azután az újságcikk:

egy kalap alá vette a huligánokat, akik a kápolna kriptáját föltörték

és a csontokat kiszórták, Magával, aki a kriptát a kápolnával együtt ol-

talmába vette, rendbe hozta.

Nem tudom, kell-e különösebben hangsúlyoznom, hogy „katolikus szívem”

mennyire örül, valahányszor látja, hogy az Egyház támogatja, pártolja a

legmodernebb, leghaladóbb mûvészi törekvéseket. Persze azt is tudom, hogy

az egyszerûbb hívek nem mindig értik meg az ilyesmit, akár a pilisszent-

léleki templom freskóit sem, de hiszen a komoly, immár történetileg mû-

vészi értékû kiállítások vendégkönyvei is tele vannak a hozzá nem értôk

idétlen vagdalkozásaival!

Külön örültem annak, hogy épp a lengyel hagyományairól nevezetes Ba-

latonbogláron sikerült így „lengyel módra” összekapcsolni a hagyományt

a modernséggel.



1  136. dok.

371

Én nem tudom, kik voltak azok a helybeli lakók közül, akik botrányos

híreket terjesztettek. Amikor én lent voltam Bogláron, hallottam arról,

hogy egyes megyei funkcionáriusok nagyon csalódtak, mert azt remélték,

hogy a kápolnában kollektív szex-rendezvények vannak, amikre meghívják

ôket, s kiderült, hogy szó sincs ilyesmirôl. Föltételezem, hogy ez a hír

pletyka és rágalom, mert a megyei funkcionáriusok közt nem lehetnek ilyen

felelôtlen elemek!

Azt tudom, hogy többfelé érdeklôdtem idegenforgalmi vonalon a község

lengyel vonatkozású emlékei után, de nem kaptam felvilágosítást.

Azt is tudom, hogy a községnek ama lakói, akik reggelente az ABC

áruházba mentek bevásárolni, elismerô mosollyal nézték, ahogyan a Maga

vendégei, Halász Péter és Nádoriné (akik egyébként a községben laktak

kibérelt IBUSZ szobákban), az áruház lépcsôjén sorba ültették a túl-

nyomórészt óvodás korú gyereksereget, és megreggeliztették: tejjel,

péksüteménnyel. Halászék önként, ingyen vállalták ezeknek a gyerekek-

nek a nyaraltatását Bogláron, délelôttönként fölmentek a gyerekekkel

játszani a Temetôdombra, azután levitték ôket a strandra fürödni, és

teljes felelôsséggel csinálták, hiszen Halász kéthónapos kislánya is

ott volt.

Én nem tudom, ki botránkozott meg a majom kasztrációs rítus elôadá-

sán, mely a nemrég új, japán változatban elkészült és bemutatott

KING-KONG film témájához kapcsolódott. De nem hinném, hogy a köz-

ségbeliek, akik nyilván rendszeresen kiheréltetik a marháikat, lo-

vaikat. És nyilván nem csinálnak ebbôl titkot a gyerekeik elôtt sem.

A kápolnabeli esti elôadásokon viszont nem voltak gyerekek. Ha eset-

leg odatévedtek valamilyen éretlen kamaszok, úgy látszik, el kellett

volna kergetni ôket.

Nagyon remélem, hogy nyilvánosan is tisztázni fogják Magát és a bog-

lári kápolna-tárlatokat, melyek évrôl évre annyi értékes mûvészi élményt

nyújtottak a haladó ízlésû fiatalságnak.

Szívélyesen üdvözli

Kerényi Grácia

1974. január 4.

[Artpool–Boglár, ML/3/1974., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]
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NÉPSZABADSÁG

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Lapja

Budapest, VII. Blaha Lujza tér 1–3. 

Tel: 343-100, 142-990, telex. 094

Feljegyzés

Aczél György elvtársnak

Helyreigazítási kérelmet kaptunk Pór Györgytôl. Ennek szövegét melléke-

lem.1 Egyben mellékelem a helyreigazítási kérelmet elutasító levél má-

solatát is. Ennek várható következménye, hogy Pór a bírósághoz fordul.

Ott viszont – a belügy tájékoztatása szerint – bizonyítani tudjuk, hogy



2 A Fôvárosi Bíróságon 

1974. február 6-ára kitûzött

tárgyalás – hasonlóan Ha-

raszti Miklós egy hónappal

korábban, január 10-én tár-

gyalt peréhez – mintegy po-

litikai tiltakozásként zajlott

le. (Emiatt Pór elsô ügyvéd-

je az elsôfokú tárgyalás

után nem vállalta a további 

védelmet.)

1  185–186. o.
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Pór György hosszabb ideig, a késô esti, illetve éjszakai órákban is a ká-

polnában tartózkodott. Máskor is volt ott, de ezt a Belügyminisztérium

illetékesei csak operatív anyaggal tudnák bizonyítani, azt viszont nyil-

vános tárgyaláson nem lehet felhasználni.

Amennyiben helyreigazítási tárgyalásra kerül sor, várható, hogy a hall-

gatóság soraiban ott lesz sok, a cikkben érintett, illetve egyéb „oda”

szurkoló személy.2

Pór helyreigazítási kérelmébôl egyértelmû a szándék; azt akarja elér-

ni, hogy valamilyen módon ismét nyilvánosságot kapjon elítéltetésének az

oka, annak politikai természete, a rendszerrel való szembenállása. 

A helyreigazítási kérelemmel kapcsolatos mondatról még annyit, hogy

javítás után kettôs értelmûvé lett a teljes mondat, tehát úgy is lehet

érteni, mintha Pór neve a nyomtatott meghívón szerepelne, meg úgy is,

mint aki meghívott volt a többiekkel együtt. Remélem, hogy ezt a ket-

tôs értelmezést – noha az egész cikket illetôen tényleg lényegtelen –

Pór is elfogadja. Ezzel ugyanis elkerülhetünk egy mindenképpen pozití-

van záruló, de addig mégsem túl kellemes helyreigazítási eljárást a bí-

róságon.

Budapest, 1974. január 7.

Elvtársi üdvözlettel:

Szabó László

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással; kézírásos megjegyzés a lap tetején: Telefonon beszéltek, 

I. 24., A. Gy./1525/2/73., M 6035/12.]
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Pór György

1068 Budapest

Szondy u. 84.

Az 1973. december 27-én kelt helyreigazítási kérelmére a Népszabadság

fôszerkesztôjének megbízásából a következôket válaszolom:

A „Happening a kriptában” címû cikknek1 az Ön személyére vonatkozóan

mindössze két megállapítása volt. Az egyik az, hogy Ön a balatonboglári

kápolna-mûterem rendezvényének meghívott látogatója volt, a másik, hogy

a bûnügyi nyilvántartó szerint Önt két év és hat hónap idôtartamú sza-

badságvesztés büntetéssel sújtották.

A Galántai György által szétküldött meghívó a szerkesztôség rendelke-

zésére állt és áll, következésképpen a cikkíró tájékozott volt arról,

hogy azon az Ön neve nyomtatásban nem szerepel. A cikk azzal a megálla-

pítással összefüggésben közölte példálódzóan az Ön nevét, hogy a meghí-

vottak között több büntetett elôéletû és rendôrhatóságilag figyelmezte-

tett személy is elôfordult. E tekintetben pedig közömbös, hogy a cikkben

említett személyek neve megtalálható-e a nyomtatványon, vagy sem, mert a

meghívottak teljes körére a nyomtatványon feltüntetett nevek nem is ad-

nak tájékoztatást.

A szerkesztôség fenntartja a cikknek azt a megállapítását, hogy „…min-

den káros nézetet képviselô név megtalálható volt a nyári szeánszokon”.

E tényállításba viszont nem magyarázható bele az az értelmezés, hogy a



1 Törvénytelen úton néhány 

avantgarde. Bérelt kápolná-

ban – Illegális kiállítások,

mûsorok. Somogy Megyei

Néplap, 1971 ( 23. kép).
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„nyári szeánszon” megjelent minden személy káros nézetet képviselt, ke-

rüli a munkát, és Ön a „mûvész” címet igényelte magának.

Mindezek alapján a szerkesztôség helyreigazítási kérelmét elutasítja.

Budapest, 1974. január 9.

dr. Oláh Gábor

jogtanácsos

[MTA-KK-AKH/Ms 6035/1, géppel írt másodpéldány]
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SOMOGY MEGYEI TANÁCS VB MÛVELÔDÉSÜGYI OSZTÁLY

KAPOSVÁR

Ügyintézô: Gulyás József Tárgy: Balatonboglári 

Ügyiratszám: 10747/1973. kápolnatárlat

Mûvelôdésügyi Minisztérium

Közmûvelôdési Fôosztálya

Takács Kálmán mb. fôosztályvezetô

Budapest

Szalay u. 10–14.

Kedves Takács Elvtárs!

A Népszabadság december 16-i – a balatonboglári kápolnatárlattal kap-

csolatos – írásával kapcsolatban a következôkrôl tájékoztatom.

1. Osztályunk a hatósági felügyeletet mindvégig érvényesíteni kívánta

Balatonbogláron, a képzômûvészeti kérdésekkel (mûterem, mûhelybemuta-

tók stb.) kapcsolatos jogszabályok azonban nem zárják ki a mûhelybe-

mutatók, mûterem-kiállítások megtartását. Így Galántaiék – tiltó jog-

szabály nem lévén – alkotásaikat kiállíthatták. A propagandával

kapcsolatos tiltó rendelkezéseket minden esetben foganatosítottuk, ôk

azonban rendre megsértették az elôírásokat.

2. A Balatonbogláron történekbôl a kiállítások csak egy részt képeztek

– jóllehet ezek adtak alkalmat a heppeningre (sic!) – 1968-tól fogva

az ottani események elsôsorban rendôri és tanácsi igazgatási hatás-

körben történô intézkedéseket indokoltak. (Galántai bérlôje volt a

kápolnának.) Ezekre sajnos csak késôn került sor, annak ellenére, hogy

a helyi tanácsot többször is felszólítottuk erre.

3. Galántaiék balatonboglári „ténykedéseit” olyan neves mûvészek és írók,

színházi rendezôk is támogatták, akik legalább olyan felelôsséggel

tartoznak tetteikért, mint a tanácsi hatóságok. Nem beszélve a rádió

és tv és az országos napilapok Galántaiékat népszerûsítô adásairól,

ill. írásairól. Egyedül – a mi javaslatunkra – a Somogyi Néplap ítél-

te el a Galántai-csoport mûvészeti tevékenységét és magatartását, il-

letve a mûhelybemutatók kapcsán tapasztaltakat.1

4. A balatonboglári állapotok megszûntetésére osztályunk a megyei tanács

vezetôivel együtt intézkedett. Szabó László írásához az általunk ké-

szített dokumentumok – többek közt hatósági tiltó intézkedéseinket

tartalmazó – levelek szolgáltak adalékul. Ezeket mi az MSZMP Közpon-

ti Bizottságához is eljuttattuk. 

4. Megjegyezzük, hogy adminisztratív intézkedések megtételére osztá-

lyunk nem volt illetékes, hanem csak a BM szervek.
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5. A nyáron Balatonbogláron tartózkodó mûvészek közül egy sem volt so-

mogyi illetôségû. Többségük a bp-i Fiatal [Képzô] Mûvészek Stúdió-

jának tagja, akik alkotómunkájukat az év 10 hónapjában Bp-en vég-

zik. Tevékenységükkel a magyar képzômûvészeti életben számolni kell,

s ha kell, szigorú tiltó rendelkezésekkel kell megakadályozni a szo-

cialista mûvészettel összeegyeztethetetlen munkálkodásukat. Úgy gon-

doljuk, hogy a Mûvelôdésügyi Minisztériumnak és a Képzômûvész Szö-

vetségnek kellene hathatós intézkedéseket foganatosítani, illetve

egyértelmûen szabályoznia a mûterem-bemutatók, munka-bemutatók meg-

tartásának lehetôségeit. Lehet, hogy a Galántaiékhoz hasonló mûvész-

csoportok ez év nyarán már másutt ütik fel tanyájukat, és fejtik ki

mûvészetpolitikánkat (sic!) és a szocialista közerkölcsöt sértô te-

vékenységüket. Az elôbbiek megakadályozására a tanácsi hatóságok

csak egyértelmû jogszabály esetén vállalkozhatnak. Ellenkezô eset-

ben sem mi – de úgy érzem, más tanácsi szervek sem vállalhatják a

felelôsséget.

6. A hasonló eset megelôzésére fokozottabb ellenôrzést kívánunk érvénye-

síteni, s bízunk abban, hogy ebben segítenek bennünket azok is, akik

eddig nemcsak hogy tétlenül nézték a Balatonbogláron történteket, de

még bátorították és támogatásukról is biztosították Galántaiék tevé-

kenységét. Ezek körére részben a 3. pontban név és beosztás feltünte-

tése nélkül utaltam. Másokat nem említek, ugyanis a felsôbb pártszer-

vekhez már fél évvel ezelôtt eljuttattuk a részletes dokumentumanyagot

és a levelezéseink másolatait.

7. A balatonboglári kápolnával és a Temetôdombbal kapcsolatos további

terveinkre Szabó László írása utalt.

Kaposvár, 1974. január 11.

Elvtársi üdvözlettel:

Svenda István

osztályvezetô

[SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi osztály, 1° 747/1973, géppel írt tisztázat az ov. helyettes saját

kezû aláírásával]

142.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály

Helyben

Kérjük, hogy „Lámpás” fn. hálózati személyükön keresztül az alábbi felada-

tok megoldásában szíveskedjenek segítséget nyújtani. 

1./ „Lámpás” vegyen részt Halász Péter csoportjának lakáson történô

elôadásain és összejövetelein. Állapítsa meg jelenlegi tevékenységü-

ket, elképzeléseiket, terveiket. Gyûjtsön adatokat az elôadott dara-

bok politikai vonatkozású félreérthetôségére, ellenséges jellegére

és erkölcsi szempontból történô kifogásolhatóságára. 



1 Halász Péter társulatát

1973 októberében hívták

meg Wroc ĺ awba, a Nyílt

Színházak IV. Nemzetközi

Diákfesztiváljára, ahol a hi-

vatalos programon kívül

egy diákkollégiumban lép-

tek fel Madarak és vörös

vállpántok címû darabjuk-

kal. 
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1./ Az információk terjedjenek ki az összejövetelen részt vevô szemé-

lyekre, különösen azokra, akik a csoport tevékenységét elítélik, és

meghallgatásuk eszközölhetô. 

2./ Vegye fel a kapcsolatot Galántai György festômûvésszel, és szerezzen

be információkat jelenlegi tevékenységérôl, terveirôl. Állapítsa meg,

hogy Galántai kikkel tart kapcsolatot.

1./ Lakásán vagy mûtermében találhatók-e olyan gépek, amelyen sokszo-

rosítás végezhetô. Lehetôségeihez mérten tudja meg, hogy a balaton-

boglári „kápolnatárlat” meghívóit kik és hol nyomtatták. 

1./ Kérjük, hogy „Lámpás” fn. hálózati személyük – a lehetôségeit figye-

lembe véve – állandó kapcsolat kiépítésére törekedjen a fenti sze-

mélyekkel. 

Budapest, 1974. január 11. 

Nytsz: 4/7-55.

K: 2 pld-ban

K: 1 pld. címzett

1 pld. „Horgászok” do.

[TH O-16268/2., Horgászok II. fn. dosszié, 54–55. o.]
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-c. alosztály

Dr. Varga József r. ôrgy. et. Tárgy: Halász Péter, 

BM III/III-4-a. alosztály balatonboglári 

vezetôjének kápolnatárlat

Helyben

Tájékoztatásodra megküldöm bizalmas úton kapott információnkat:

„F. hó 9-én meglátogattam Csutoros Sándor szobrászt, lakásán. Rajtam kí-

vül jelen volt még Kaján Tibor karikaturista is. Beszélgettünk a bala-

tonboglári sajtócikkrôl és következményeirôl. Csutoros úgy látta, hogy

nem a kiállítások, hanem a Halász Péter-féle »színház« volt a kiváltója

a botránynak. Azt mondták el Halászról, hogy a Népmûvelési Intézetben

Debreceni Tibor Vitányi egyenes utasítására támogatta Halászt. Azon igye-

keztek, hogy Pesten színpadot kapjon. Az intézet küldte ki Lengyelor-

szágba is egy amatôr színjátszó fesztiválra.1

Kaján és Csutoros feltételezték, hogy a botránnyal elvágta magát Ha-

lász Péter. Kaján mesélte, hogy látta korábban egy darabját házi elôadás-

ban Bálint Endre lakásán, melyet Bálint Istvánnal együtt írt vagy ren-

dezett. Tehetségesnek tartja.

A nyár végén, kb. augusztusban lementem Erdély Miklóssal és Szenes Zsu-

zsával Balatonboglárra a kápolnatárlat »Szövegek-Texts« címû kiállítá-

sának megnyitójára, velünk volt feleségem is.

Galántai nem volt ott, de találkoztunk Maurer Dórával.



2 Az 1973-as népesedés-

politikai határozat elleni til-

takozásról van szó, amelyet

Pór György és felesége,

Kôrösi Zsuzsanna kezdemé-

nyeztek.
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A kápolna körül a kertben több fiatal tartózkodott, pihentek, aludtak.

Egy fiatal lány (kb. 20–22 éves, kb. 160 cm magas, sötét hajú, világos

bôrû) teherben volt, kb. 7. hónapban. Fényképrôl felismerném. Ez a lány

– nevét, foglalkozását nem tudom, talán egyetemista volt? Egy 3 lapból

álló gépelt nyilatkozatot olvastatott el velünk, melyben a terhesség-

megszakítással kapcsolatban foglaltak állást.2

A fogalmazvány logikusnak hatott, ezért én és feleségem is aláírtuk.

Több aláírás, kb. 20–25 már szerepelt az íven, és aláírta Szenes Zsuzsa

is. Megkísérlem, hogy közelebbit is megtudjak az aláírást gyûjtô lányról.”

Budapest, 1974. január 15.

Dr. Békési András r. alezr.

alosztályvezetô

Nytsz: 4/6-40.

K: 3 pld-ban

K: CK/Kné

[TH O-16268/2., 56–57. o., Horgászok II. fn. dosszié, az elsô oldal alján kézírással: 4/2-11]
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SOMOGY MEGYEI FÔÜGYÉSZ

KAPOSVÁR

BÍRÓ GYULA elvtársnak

megyei titkár

Kaposvár

Kedves Bíró Elvtárs!

A Népszabadság 1973. december 16-i számában “Happening a kriptában” cí-

men megjelent írással kapcsolatban készített feljegyzést szíves tájékoz-

tatásod végett megküldöm.

Kaposvár, 1974. évi január 21. napján.

Elvtársi üdvözlettel:

/Dr. Halász János/

megyei fôügyész

[SML XXV. 12. Somogy Megyei Fôügyészség iratai, Ig. 68/1974]



1  75., 77., 80., 81., 82., 

106.. dok.

2 A Táskarádió címû mûsor

szerkesztôje.

3 Somogy Megyei Bíróság 

Irattára, B.224/1973/2;

Bf.655/1973/4. sz. ítélet.
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F E L J E G Y Z É S

A Népszabadság 1973. december 16-i számában “Happening a kriptában” cím-

mel megjelent cikkel kapcsolatban megállapításaimat az alábbiakban ter-

jesztem elô:

A községi és járási szervek fô vonásaiban ismerték Galántai mûvészeti és

egyéb tevékenységét, s állandó gondjuk volt, hogy miként számolhatnák fel

a telepet.

A rendôrség gyakran tartott ellenôrzéseket,1 s jórészt a rendôri munka

eredménye volt, hogy bûncselekmény nem fordult elô.

A rendôrség közbiztonsági ellenôrzései során megállapította, hogy a ká-

polnában esetenként négy, máskor 18-20, illetve 28 személy - férfiak és

nôk - éjszakáztak. Közöttük külföldiek is voltak.

A rendôri igazoltatások során az ott lévôk arra hivatkoztak, hogy Ga-

lántai György vendégeként tartózkodnak ott, és a maguk szórakoztatására

különbözô elôadásokat és játékokat rendeznek. Arra is található utalás,

hogy a fiatalok egy része elhanyagolt külsejû s ruházatú volt.

l973. augusztus 19-én és 20-án nagyobb számú /100-150 fôt is meghala-

dó/ fiatal látogatására számítottak, amely azonban a rendôrség megelôzô

intézkedései folytán elmaradt.

A rendôrség a fenti idôpont elôtt rendszeresen, majd váratlanul razziát

tartott, ennek keretében az ott lévô fiatalokat igazoltatta, és több sze-

mélyt elôállított. Ennek hatására a kápolnába többen nem tértek vissza,

és így a létszám nem szaporodott. Az elôállított fiatalok között körö-

zött személy nem volt, valamennyiôk személyi igazolványában a munkavi-

szony fennállására vonatkozó bejegyzés volt.

Tekintettel arra, hogy sem Galántai György, sem a nála tartózkodó fia-

talok bûncselekményt nem követtek el, büntetô eljárást a rendôrség nem

kezdeményezett. Szabálysértési eljárás sem indult.

A rendôri intézkedések ellensúlyozására Galántai György és mûvészeté-

nek hódolói a “mûvészet védelmében” riportot akartak Nyakas Szilárd2 ré-

vén készíteni a Magyar Rádió részére. Ennek során a Fonyódi Járási

Rendôrkapitányság bûnügyi alosztályvezetôjét is nyilatkoztatni akarták,

aki azonban kérésüket nem teljesítette, nyilatkozat helyett tovább foly-

tatta a rendôrség ún. bomlasztó akcióit.

Mint említettem a kápolnában megfordult fiatalok ellen ottani viselke-

désük miatt sem büntetô-, sem szabálysértési eljárás nem indult.

Megemlíthetô azonban Pauer Gyulának,3 a Kaposvári Csiky Gergely Színház

díszlettervezôjének az esete, aki egy éjszakát töltött a kápolnában. Ve-

le szemben hivatalos személy elleni erôszak büntette miatt büntetô el-

járás folyt, mert a Vasutas üdülô étkezdéjében az ôt igazoltató rendôrt

bántalmazta. A Lengyeltóti Járásbíróság B.224/1973. szám alatt, illetve

a Kaposvári Megyei Bíróság Bf.655/1973. számú ítéletével bûnösségét megál-

lapította hivatalos személy elleni erôszak büntettében és 4 hónapi fel-

függesztett szabadságvesztés-büntetésre, mellékbüntetésként pedig 2000

Ft pénzbüntetésre ítélte. 

-  .  -  .  -  .



4  67. dok.

5  89. dok.

6  70. dok.

7  78. dok.

8  102. dok.

9  120. dok.
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Galántai György tevékenységét és a kápolna körüli körülményeket a Ba-

latonboglári Községi Tanács és a Fonyódi Járási Hivatal vezetôi jól is-

merik. A helyzet ismeretébôl azt a következtetést vonták le, hogy Galán-

tai György a bérleményt nem a szerzôdésben kikötött célra és módon

használta, s tevékenysége a szocialista együttélés szabályait és a szo-

cialista kultúráról kialakított közvéleményt súlyosan sérti. Hosszabb

ideig azonban bizonytalankodtak abban, hogy milyen módon lépjenek fel.

Végül is a járási szervek egymással konzultálva 1973 nyarán kérték a

KÖJÁL vizsgálatát.4 A KÖJÁL-vizsgálat alapján a Balatonboglári Községi

Tanács VB Szakigazgatási Szerve építési szabálysértés miatt feljelentést

tett. A Járási Hivatal Igazgatási Osztálya 44/1973. számú 1973. augusz-

tus 1. napján kelt határozatával5 Galántai Györgyöt építési szabálysér-

tés miatt 1000 Ft-ra bírságolta. A határozat indoklása szerint Galántai

engedély nélkül árnyékszéket létesített a bérlemény melletti területen,

mely “építmény durván sérti a környezet képét és sem esztétikailag, sem

egészségügyi szempontból nem megfelelô”. A községi szakigazgatási szerv

3534/1973. számú határozatával elrendelte az árnyékszék lebontását.6

1973. augusztus 3. napján a Járási Hivatal elnökének felhívására a járá-

si tûzoltó parancsnokság ellenôrzést tartott a kápolnában. Az ellenôrzés

alapján szabálysértési feljelentést tettek.

A Járási Hivatal Igazgatási Osztálya 1973. augusztus 15. napján kelt

53/1973. számú határozatával a tûzrendészeti szabályok megsértése miatt

500 Ft bírságot szabott ki, mivel a tûzveszélyes anyagokat nem elôírás

szerint tárolták.

A Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve 3534-4/1973.

szám alatt határozatot hozott,7 melyben kötelezte Galántai Györgyöt ar-

ra, hogy a kápolna használatát szüntesse be.

A határozat indokolása szerint a kápolna kriptahelyiségét huzamosabb tar-

tózkodásra veszi igénybe, és azt konyhának és mosdónak használják. Ga-

lántai Györgynek a kripta ilyen jellegû használatára nincs engedélye.

A határozatot a Járási Hivatal Mûszaki Osztálya 6095-2/1973. számú 1973.

augusztus 2l. napján kelt határozatával helybenhagyta.

A tanácsi szervek kezdeményezésére a Balatonboglári Római Katolikus Egy-

házközség keresetet nyújtott be a Lengyeltóti Járásbírósághoz 1973. au-

gusztus 22. napján.8 Keresetében rögzítette, hogy Galántai György a bér-

leti szerzôdésben foglalt kikötéseket megszegte, mivel a bérleményt

nemcsak mûvészeti célra használta. A kápolnában rendezetlen külsejû fia-

talembereknek engedélyezte a tartózkodást, azok közül többen ott alud-

tak és a híveket megbotránkoztató módon viselkedtek. Erre figyelemmel

kérték a bérleti jogviszony megszüntetését,

A Lengyeltóti Járásbíróság a per tárgyalására 1973. szeptember 24. nap-

jára tûzött határnapot. A tárgyaláson a peres felek nem jelentek meg,

azonban Galántai György alperes írásbeli beadványában9 a bírósággal azt

közölte, hogy hozzájárul a kápolnára vonatkozó bérleti szerzôdés felmon-

dással való megszüntetéséhez, és kérte a per megszüntetését. A járásbí-

róság így a pert P.20.443/1973. számú végzésével megszüntette.

Galántai György 1973. szeptember l. napján a kápolnából eltávozott, on-

nan a tulajdonát képezô ingóságokat elszállította.

-  .  -  .  -  .
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A Járási Pártbizottság Elsô Titkára, a Járási Hivatal elnökhelyette-

se, továbbá a Járási Rendôrkapitányság helyettese szerint az eseményekrôl

folyamatosan tájékoztatták a megyei tanácsi szerveket, továbbá a Somogy

megyei Rendôr-fôkapitanyságot.

A járási szervek részérôl tehát megvolt a kezdeményezés, ha mindjárt a

leghatásosabb megoldást nem, vagy csak késve találták meg.

Így például

az 1/1957./III.19/BM számú rendelet 1.§-a értelmében Megyei Rendôr-fôka-

pitányság, valamint a Járási-Városi Rendôrkapitányság vezetôje az állam-

és közbiztonságra, illetôleg a szocialista társadalmi együttélésre ve-

szélyes más fontos társadalmi érdek szempontjából aggályos, továbbá gaz-

dasági okokból káros személyt állandó, vagy ideiglenes lakóhelyérôl, il-

letôleg az ország területének meghatározott részébôl kitilthatja.

A tényállás ismeretében egyértelmûen állítható, hogy a rendelet alkal-

mazására megvolt a lehetôség.

De egyéb szabálysértéseket is elkövetett Galántai György. Így:

Galántai György vendégei részére elôadásokat és szórakoztató játéko-

kat rendezett. 1973. augusztus 19-ére meghívókat bocsátott ki. A meghí-

vó a mûsort is tartalmazta. Galántainak erre nem volt engedélye.

A 4/1966 /XI.6/MM. számú rendelettel módosított 1/1968. /I. 31./MM.

számú rendelet 156.§ /1/ bekezdés a/ pontja szerint, aki magánszemély-

ként engedély nélkül mûsoros elôadást rendez, 5000 Ft-ig terjedô pénz-

bírsággal sújtható. Galántai cselekménye megvalósította több esetben is

ezt a szabálysértést.

Galántai a kápolnában perselyt helyezett el, s abba tették adományai-

kat az ott megfordult személyek. Valószínû, hogy Galántai az így össze-

gyûjtött pénzt saját céljaira használta fel.

Ez a cselekmény megvalósítja a 17/1968./IV.14/Korm. számú rendelet 27.§

/1/ bekezdésben meghatározott koldulás szabálysértését.

- . - . - .

A vizsgálódás olyan magatartásokat nem tárt fel, amelyek bûncselekmény

alapos gyanújára utalnának.

A megtorlatlanul maradt szabálysértések miatt azonban eljárás indítása

nem látszik célszerûnek, mert

a/ a szabálysértések 6 hónapon belül elévülnek,

b/ a szabálysértések miatt Galántai Budapesten volna felelôsségre von-

ható, s nehézkes a bizonyítás,

c/ a tûrhetetlen állapot végeredményben megszûnt.

Tanulság azonban levonható:

A tanácsi és rendôri szerveknek következetesebben be kell tartaniok a

jogszabályokat, s a felelôsségre vonást mindenkivel szemben idôben kell

alkalmazni.

Kaposvár, 1974. január 17.

/Dr. Halász János/ 

megyei fôügyész

[SML XXV. 12. Somogy Megyei Fôügyészség iratai, Ig. 68/1974]
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Belügyminisztérium SZIGORÚAN TITKOS !

III/III-4-a. alosztály Tárgy: „Horgászok” fn. ügyben

INTÉZKEDÉSI TERV

1974. január 1-je óta tartjuk bizalmas nyomozás alatt „Horgászok” fedô-

néven a Halász Péter körül kialakult csoportosulást. 

A bizalmas nyomozás a következô személyekre terjed ki:

1. HALÁSZ PÉTER (Bp. 1943. ) pártonkívüli, magyar állampolgár, sza-

badfoglalkozású, amatôr színjátszó oktató, Bp. VII., sz. alatti

lakosra, aki a csoport vezetôje és szellemi irányítója.

2. HALÁSZ PÉTERNÉ sz. Koós Anna (Bp. 1948. ) pártonkívüli, magyar

állampolgár, fordító, Bp. VII., sz. alatti lakosra, aki a csoport

aktív tagja. 

3. BÁLINT ISTVÁN író (Bp. 1943. ) pártonkívüli, magyar állampolgár,

szabadfoglalkozású, Bp. VII., sz. alatti lakosra, aki a csoport

tanácsadója és aktív tagja. 

4. BREZNYIK PÉTER (Pécel, 1947. ) pártonkívüli, magyar állampolgár,

foglalkozásnélküli, Bp. XIII., sz. alatti lakosra, aki aktívan

részt vesz a csoport összetartásában. 

5. GALÁNTAI GYÖRGY festômûvész (Bikács, 1941. VI. 17. Szameth Kriszti-

na) pártonkívüli, magyar állampolgár, Bp. II. Frankel Leó u. 68/b. sz.

alatti lakosra, aki a csoport tevékenységét támogatja, s részükre fel-

lépési lehetôséget biztosított. 

A csoport tagjai és a körhöz közelálló személyek Halász Péter lakásán

tartanak összejöveteleket és „színi elôadásokat” hetenként 1–2 alkalom-

mal. Mûsoraikban politikailag kifogásolható, félreérthetô, cinikus meg-

jegyzések, allegorikus formában kifejtett ellenséges jellegû kitételek

is elôfordulnak. Elôadásaik nagy részében obszcén és pornográf jelenetek

megbotránkoztató módon kerülnek bemutatásra egy-egy alkalommal 15–20 fô

jelenlétében. 

A csoportosulás szellemisége, magatartása anarchista jellegû, ami a

társadalmi tekintélyeknek, értékrendszereknek, magának a termelési fo-

lyamatnak, a hatóságoknak [a] semmibevevésében nyilvánul meg. 

Adatok keletkeztek arra vonatkozóan, hogy a Halász család és a hozzá-

juk feljáró személyek botrányos viselkedésükkel félelemben és rettegés-

ben tartják a ház lakóit. 

A keletkezett adatok alapján megállapítható, hogy a csoportosulásban

részt vevô személyek tevékenysége társadalmi rendszerünkre veszélyes, mi-

vel széles körben fejtik ki káros hatásukat. A csoport tagjai antiszo-

ciális magatartású személyek, nem tartják be a szocialista társadalmi

együttélés szabályait. A csoport politikailag káros, közerkölcsöt sértô

tevékenysége, antiszociális, garázda magatartása bûncselekmény elköveté-

sének gyanújára utal, de bizonyításukhoz további adatok beszerzése szük-

séges. 

A bizalmas nyomozás során célunk az ellenséges tevékenység személyek-

re történô dokumentálása, kiszélesedésének megakadályozása, a csoport

tagjainak szembeállítására, leválasztására törekedve. Megakadályozzuk,

hogy a csoporthoz újabb személyek kerüljenek. 



1 A dátum mellett kérdôjel.
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A bizalmas nyomozás ideje alatt az alábbi intézkedések végrehajtását

javaslom: 

1./ Megszervezzük a csoport hálózatok útján történô ellenôrzését. 

a. „Pécsi Zoltán” fn. tmb. foglalkoztatására tervet dolgozunk ki.

a. Határidô: 1974. II. 15.

b. „Lámpás” fn. ügynök feladatait a BRFK III/III. Osztállyal átirat-

ban közöljük, folyamatos foglalkoztatását kérjük. 

a. Határidô: 1974. I. 30.

c. Mivel a csoport tevékenysége nagy áttekintést igényel, ezért újabb

hálózati jelöltek – 2 fô – tanulmányozására teszünk javaslatot. 

a. Határidô: 1974. II. 1.

d. A bizalmas nyomozás során felmerült kapcsolatokat prioráljuk háló-

zati személy felderítése céljából. 

a. Határidô: folyamatos.

2./ A csoport tagjai közül Galántai Györgyre és Breznyik Péterre kör-

nyezettanulmányt készíttetünk. 

a. Határidô: 1974. I. 30.

a. Adataink bizonyítják, hogy Halász Péter lakásán hetenként vannak

összejövetelek, megbeszélések, melyeken több bizalmas nyomozás alatt

álló személy – Haraszti Miklós, Pór György, Eörsi István is – ese-

tenként részt vesz. 

3./ Megvizsgáljuk Halász Péter VII., sz. alatti lakásán történô

3/e – helyi vételû – rendszabály bevezetésének lehetôségét, megte-

remtjük feltételeit és javaslatot készítünk a bevezetésre. 

a. Határidô: 1974. II. 15.

4./ A 3/a rendszabály útján keletkezett anyagokat rendszeresen érté-

keljük, és felhasználjuk intézkedéseink során. 

a. Határidô: folyamatos.

5./ Bálint István telefonvonalára 3/a rendszabályt vezetünk be. Határ-

idô: 3/a rendszabály kapacitásától függôen. 

6./ Halász Pétert és Galántai Györgyöt intézkedéseink eredményének mé-

rése, kapcsolataiknak megállapítása céljából külsô figyelés alá von-

juk. 

a. Határidô: operatív helyzettôl függôen. 

7./ Adataink szerint a csoport elôadásainak egy része politikailag ki-

fogásolható és közerkölcsöt sértô módon kerül bemutatásra. A cso-

port szellemisége, magatartása anarchista jellegû. Nem tartják be

a szocialista társadalmi együttélés szabályait. Ezért olyan szemé-

lyek meghallgatására teszünk javaslatot, akik politikai meggyôzô-

désükbôl hajlandók adatokat szolgáltatni a csoport fenti tevékeny-

ségére, dokumentálás céljából. A javaslat elkészítési 

a. Határideje: 1974. III. 1. 

a. Meghallgatások lefolytatására

a. Határidô: 1974. III. 31. 

8./ A kialakult helyzettôl függôen – célszerûség esetén – titkos, vagy

leplezett kutatást hajtunk végre, külön javaslat alapján. 

a. Határidô: op. helyzettôl függôen.

9./ A „Szétfolyóirat” láncszerû készítésébe és terjesztésébe ez idáig

több személy kapcsolódott be. Operatív úton legalább 1 példányt meg-

szerzünk és értékeljük. Amennyiben politikailag kifogásolható cik-

keket, vagy írásokat tartalmaz, tervet dolgozunk ki az eddig meg-

jelent példányok begyûjtésére. 

a. Megszerzés határideje: 1974. I. 31.1

a. Terv-elkészítés határideje: operatív helyzettôl függôen.
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10./ Amennyiben adatok keletkeznek újabb „Szétfolyóiratok” megjelenésé-

re, úgy intézkedési tervet dolgozunk ki a szerkesztés és terjesz-

tés megakadályozása céljából. 

a. Határidô: op. helyzettôl függôen.

11./ Az ellenséges tevékenység korlátozása céljából a bizalmas nyomozás

során keletkezett anyagok felhasználásával Halász Péter és Bálint

István között bizalmatlanság kialakítására, egymásra való szembeál-

lításra teszünk javaslatot. 

a. Határidô: 1974. III. 31.

12./ Az ellenséges magatartás kiszélesedésének megakadályozása érdeké-

ben kidolgozzuk és javaslatot teszünk , és a bizalmas nyomozás

ideje alatt a csoportosuláshoz kapcsolódni akaró személyek levá-

lasztására. 

a. Határidô: 1974. III. 31.

13./ Galántai György balatonboglári „kápolna-tárlatához” a mûsor-prog-

ramot illegális úton készítették. Megállapítjuk, hol és kik állí-

tották elô. 

a. Határidô: 1974. II. 20. 

14./ 1973. október 21–28. között Halász Péter és csoportja Wroclawban a

Nyílt Színházak IV. Nemzetközi Diákfesztiválján a hivatalos szer-

vek engedélye nélkül tartott „színielôadást”. Fellépésük körülmé-

nyeinek kivizsgálására meghallgatásokat hajtottunk végre. A kelet-

kezett anyagokat értékeljük, és annak eredményétôl függôen

szignalizációs jelentést készítünk. 

a. Határidô: 1974. I. 31.

15./ A bizalmas nyomozás során együttmûködünk a BM más szerveivel.

a. Határidô: folyamatos 

16./ A bizalmas nyomozás tervének végrehajtását az operatív helyzet lé-

nyeges változása esetén azonnal értékeljük. 

a. Határidô: folyamatos 

17./ A bizalmas nyomozás során megszerzett operatív adatokat értékel-

jük, és differenciált javaslatot teszünk a bizalmas nyomozás befe-

jezésének módjára. 

a. Határidô: 1974. IV. 30. 

Kérjük a bizalmas nyomozás tervében javasolt intézkedések végrehajtását

engedélyezni. 

Budapest, 1974. jan. 24. 

[TH O-16268/2., 5–9. o., Horgászok II. fn. dosszié]



1 Galántai György a tulajdo-

nában lévô dokumentumok

és saját megjegyzései alap-

ján rekonstruálta a balaton-

boglári eseményeket,

harminchárom oldal terje-

delemben reflektált Szabó

László cikkének egyes kité-

teleire, amelyet elküldött az

MSZMP KB-nak, a Magyar

Népköztársaság Mûvészeti

Alapjának, a Mûvelôdésügyi

Minisztériumnak és a Ma-

gyar Képzômûvészek Szö-

vetségének (Artpool–Bog-

lár, K/2/1974.).

2 Czövek Jenô püspöki ta-

nácsos, esperes (haláláig,

1970. május 30-ig), a bala-

tonboglári r. k. egyházköz-

ség plébánosa.
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147.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.

Vette: Horváth Tibor r. hdgy.

Idô: 1974. I. 24.

Hely: „Fogas” „k” lakás

Tárgy: Galántai Györggyel 

kapcsolatos

JELENTÉS

Budapest, 1974. január 29.

Molnár Gergelytôl és feleségétôl, valamint Somogyi Józseftôl nyert in-

formációim alapján kiderült, hogy Galántai György igyekszik a kápolná-

ban zajlott tevékenységgel kapcsolatosan egy dokumentációt összeállíta-

ni.1 A dokumentációt feltehetôen valamely magasabb közigazgatási vagy

mûvészetirányítási szervhez készül beküldeni, de hogy melyikhez, errôl

jelenleg nincs tudomásom.

A dokumentáció elsôsorban nem mûvészeti jellegû adatokat (kiállítók,

kiállítások, vélemények stb.) tartalmazna, hanem Galántainak a balaton-

boglári egyházközséggel folytatott levelezését. Ott, egy azóta elhalt

plébánossal2 állítólag jó kapcsolatban állt, és a levelek tanúsítják, hogy

– a szerzôdés felbontását indokló végzéssel ellentétben – „nem történt

rendeltetésellenes használat”. Hogy ezenkívül milyen adatokat kíván Ga-

lántai felsorolni a dokumentációban, az nem tisztázódott.

Hap Béla programot juttatott el hozzám (2, általa vagy a felesége ál-

tal gépelt lap), amely szerint 1974. január 26-tól újra lesz szombaton-

ként zenehallgatás. Amennyiben ezeken az estéken Halász vagy csoportjá-

nak tagjai megjelennek, lehetôségem nyílik arra, hogy velük kapcsolatot

teremtsek. Erre a Molnár Gergellyel és feleségével fenntartott baráti

érintkezés is lehetôséget kínál.

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: Operatív szempontból értékes az a momentum, hogy „Pécsi Zol-

tán”-nak a közeljövôben alkalma lesz Halász Péterhez közelebb kerülni.

A kapcsolat felvételére több lehetôséget dolgoztunk ki. 

Intézkedést nem igényel.

Feladat: Keresse fel Galántai Györgyöt, és szerezzen be adatokat jelen-

legi tevékenységérôl, terveirôl. 

Halász Pétert és csoportját hívja meg közös találkozóra. Összejövete-

lük során úgy irányítsa, hogy újabb találkozóra kerülhessen sor. 

Találkozó: 1974. február 7-én, a „Fogas” „k” lakásban. 

Horváth Tibor r. hdgy.

Nytsz: 4/7-324

K: 3 pld.

1 pld. „Horgászok” do.

1 pld. III/III-b. alo.

1 pld. Táj.ti.

G: H. J.-né

[TH O-16268/2., 74–75. o., Horgászok II. fn. dosszié]



1 [Csernik Attila]: Kápolna-

tárlatok Balatonbogláron.

Képes Ifjúság, Újvidék,

1974. január 30.
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148.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály

Adta: „Pécsi Z.” fn. tmb.

Vette: Horváth József r. szds.

Idô: 1974. II. 7.

JELENTÉS

Budapest, 1974. március 22.

1974. február 3-án látogatást tettem Galántai György Frankel Leó úti mû-

termében. Itt Galántai megmutatta nekem azt a dokumentációt, amelyet az

1973. december 16-i Népszabadság-cikk után készített, és megküldött az

MSZMP valamelyik központi (kultúrpolitikai) szervének, a Képzômûvészeti

Alapnak és a Mûvelôdésügyi Minisztériumnak. A dossziéba fûzött, mintegy

15–20 oldalas anyag minden oldala két részre oszlik, a bal oldalon részle-

teket idéz az újságcikkbôl, a jobb oldalon pedig ezekhez magyarázatokat

fûz, illetve több helyen cáfolni próbálja az újságcikk megállapításait.

A dosszié anyaga írógéppel készült, abból Galántainál 1 pld. visszamaradt.

Megmutatta Galántai a Képes Ifjúság címû jugoszláv folyóirat 1974. ja-

nuár 30. keletû számát, amelynek hátoldalán a balatonboglári kápolnában

készült fotók láthatók (az 1973-as nyárról).1

Galántaival olyan jellegû (nem a boglári kérdéshez tartozó) témákat is

érintettünk, amelyek személyes kapcsolatunkat továbbra is fenntartják,

és így késôbb újból lehetôvé válik, hogy felkeressem.

Pécsi Zoltán

Értékelés: Tmb. kapcsolatunknak feladata volt Galántai György felkere-

sése, a kapcsolat folyamatosságára irányuló lépés megtétele. Feladatát

jól, a megbeszélésünk szerint hajtotta végre. Jelentésébôl kitûnik, hogy

Galántai bizalommal van iránta. Ezt mutatja az a körülmény is, ahogy a

látogatás alkalmával Galántai ôt fogadta, továbbá a „dokumentációval”

kapcsolatos közlése.

A hálózat megteremtette annak lehetôségét, hogy Galántait a jövôben

gyakrabban felkereshesse, és ezáltal is közelebb kerüljön a „Horgászok”

fn. csoport tagjaihoz.

Intézkedés: A jelentés operatív intézkedést nem igényel.

Feladat: 1973 augusztusában Balatonbogláron felvetôdött a „Horgászok”

fn. csoporton belül, hogy tmb. kapcsolatunk egy késôbbi idôpontban ven-

dégül látja Halász Pétert és a csoport tagjait. Használja ki most ezt a

lehetôséget, és hívja meg a csoport tagjait egy találkozóra. Követendô

magatartását a találkozón megbeszéltek szerint tartsa be.

Horváth József r. szds.

[L.: olvashatatlan aláírás, III. 29.]

Nytsz.: 4/7-328

2 pld.

1 pld. „Horgászok” cs. do.

1 pld. Táj. ti.

K: HJ/Hjné

[TH O-16268/2., 94–95. o., Horgászok II. fn. dosszié] 



1  136. dok.

2  140. dok.

3 Szabó László: Happening 

a kriptában. Népszabadság,

1973. december 16., 

 185–186. o.

4 Pór György.

5  140. dok.

6 A meghívón Ajtony Árpád, 

Bódy Gábor, Dobos Gábor,

Donáth Péter és Najmányi

László neve szerepelt.

7 Népmûvelési Intézet.

385

149.

T. Fôvárosi Bíróság!

A Népszabadság 1973. dec. 16-i számában a „Happening a kriptában” c. cikk

személyemmel kapcsolatban valótlan tényt közölt, és valós tényt hamis

színben tüntetett fel. Ezért 1973. dec. 27-én sajtó-helyreigazítási írás-

beli kérelemmel fordultam a Népszabadsághoz,1 amely kérelmet 1974. jan.

9-én keltezett levelében elutasította.2

A cikkíró szerint Galántai György festô 1973-as nyári programjából ki-

tûnik, hogy „ki az a hozzávetôleg 80 személy, akikhez így invitál a prog-

ram: »Látogassa meg balatonboglári mûtermemet, ahol a következô mûvé-

szek meghívott vendégeim.« Mert, hogy ô nem hívott akárkiket: olvasni a

neveket, amelyeknek egy része ott található a bûnügyi nyilvántartásban

is. Ezek közül Pór György vezet a két év hat hónapjával…”3 (kiemelés tô-

lem)4 Az említett boglári nyári programban azonban sem a cikk szerzôje,

sem más nem olvashatta a nevemet, minthogy nincs rajta. Ezt a lap jog-

tanácsosa is elismeri a kérelmem elutasításáról tájékoztató levelében:

„A Galántai György által szétküldött meghívó a szerkesztôség rendelke-

zésére állt és áll, következésképpen a cikkíró tájékozott volt arról,

hogy azon az Ön neve nem szerepel.”5 Szabó László tehát nem pusztán va-

lótlan tényt tüntetett fel valósnak, hanem cikke megírásakor is tisztá-

ban volt állításának valótlanságával! A jogtanácsos levele ezek után az-

zal a meglepô fordulattal érvel, hogy „közömbös, hogy a cikkben említett

személyek neve megtalálható-e a nyomtatványon, vagy sem, mert a meghí-

vottak teljes körére a nyomtatványon feltüntetett nevek nem is adnak

tájékoztatást”.6 Nincs tudomásom arról, hogy voltak-e Bogláron olyan meg-

hívott mûvészek, akik a nyomtatványon nem szerepeltek, de arról igen,

hogy azelôtt, mielôtt megtekintettem a nyáron az egyik kiállítást, a ká-

polna bérlôje még csak nem is ismert, nemhogy meghívott mûvésze nem vol-

tam, de – az ismeretség hiányában – még a nyomtatott meghívóból sem

küldhetett nekem.

A cikkíró valótlan állítása azért is sérelmes, mert a nevem szóbaho-

zása elôtti részekben olvashatók a tömeges szexpartikra, kábítószerre és

közrenddel ütközô dolgokra vonatkozó utalások, és a bûnügyi nyilvántar-

tóban szereplô 2 év 6 hónapos ítéletem felemlítése a tájékozatlan olva-

sóban megteremti a gondolati kapcsolatot a – csak a cikkíró fejében lé-

tezett – kápolnabeli bûntanya és köztem. Az egyszer már letöltött

büntetésem tényének nyilvános megemlítése ellentétes az újságírói gya-

korlattal, és mivel erre semmilyen újabb cselekménnyel nem adtam okot;

indokolatlan és méltánytalan.

Az elôadottak bizonyítására mellékelem a Népszabadság cikkét, és Ga-

lántai György általam utólag, a bírósági eljárás céljára beszerzett meg-

hívóját. Kérem továbbá Galántai György festô, 1023 Bp. II. Frankel Leó

u. 68/b. III./16. sz. alatti lakos tanúkénti meghallgatását.

Kérem annak megállapítását, hogy a cikkíró valótlan tényt állít, ami-

kor engem a boglári kápolnába meghívott mûvészek között sorol fel. Egyút-

tal kérem a jogsértés bírói megállapítását (PTK 85§. 1. a.), valamint azt,

hogy a bíróság kötelezze a lapot a cikk általam kifogásolt része valót-

lanságának nyilvánosságra hozására. Kereseti, jövedelmi és vagyoni vi-

szonyaim alapján kérem, hogy a bíróság részesítsen költségmentesítésben.

A NIM-ben7 betöltött állásomat két héttel a cikk megjelenése után meg-



8 A cikk megjelenését kö-

vetôen a BM szignalizáció-

jára a Népmûvelési Intézet

1974 elején leállította Pór

szociológiai kutatásait.
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szüntették,8 honoráriummal csak a csatolt mellékletben igazolt alkalmi

szerzôdéseimbôl rendelkezem, feleségem önálló jövedelemmel nem rendel-

kezô egyetemi hallgató, havi gyerektartási kötelezettségem pedig 420 Ft.

Pór György

1057 Károlyi M. u. 7. I./5a.

[Fôvárosi Bíróság Irattára, ügyszám: 20.520/1974., d. n. (1974. január 20. k.), az irat hátoldalán: pecsét: érkezett: 1974. jan.

22., példány: 2, ív: 1/2, jelzet:-, melléklet. 5+1 db., kézírással: A Fôvárosi Bírósághoz Budapest, keresete Pór György szocioló-

gus, budapesti (Károlyi M. u. 7.) lakos felperesnek a „Népszabadság” c. napilap (Bp. VIII. Blaha L. tér 3.) alperes ellen sajtóhely-

reigazítás közlése iránt. Csatolva 5 db melléklet; másik kézírással: Elintézés külön íven! Erôss Pál]

150.

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos !

III/III-4-a. alosztály

Tárgy: „Pesti” fn. tmb-vel történt találkozóról

JELENTÉS

1973. január l8-án 11 órakor találkoztam „Pesti” fn. tmb-vel a Keleti pá-

lyaudvar mellett lévô bisztróban.

Figyelembe véve kérését, azonnal a tárgyra tértem, s megkérdeztem tô-

le, hogy 1973. július 7-én – amikor ô is lent volt Balatonbogláron – ott

volt-e Pór György a kápolnában és kiknek a társaságában.

Elmondta, hogy Pór György lent volt ezen a napon, de nem az ô társa-

ságukkal érkezett. Pór György környezetébôl csak Kôrösi Zsuzsát és Csá-

kó Mihályt ismerte, akik kérték Galántai Györgyöt, hogy engedje meg az

általuk készített 3 db filmnek a levetítését. Ez meg is történt.

„Pesti” szerint a filmek mûvészi szempontból nagyon gyengék voltak, po-

litikailag azonban kifogásolhatók. Elégedetlenséget, lázongást fejeztek

ki a jelenlegi politikai viszonyokkal szemben.

Budapest, 1974. január 30.

Kazai Zoltán r. hdgy.

K: 1 pld. 

„Pesti” aga.

Nytsz. 4/7-125.

[TH M-38710/1., 23–24. o., saját kezû aláírással]

151.

Tisztelt Fôvárosi Bíróság!

Pór György felperes által a Népszabadság szerkesztôsége ellen sajtó-hely-

reigazításra kötelezés iránt indított eljárásban a védekezésünket tar-

talmazó



387

e l ô k é s z í t ô   i r a t o t

az alábbiakban terjesztjük elô, és kérjük, hogy az elôadásunkban foglal-

tak alapján felperes keresetét elutasítani szíveskedjék.

A Népszabadság 1973. december 16-i számában „Happening a kriptában” cím-

mel cikk jelent meg, amely beszámolt a balatonboglári temetôkápolnában

kultúr-rendezvények ürügyén lezajlott botrányos eseményekrôl. A terje-

delmes írásban összesen három sor foglalkozik Pór György személyével:

„Mert hogy ô nem hívott akárkiket: olvasni a neveket, amelyeknek egy

része ott található a bûnügyi nyilvántartóban is. Ezek közül Pór György

vezet a két év hat hónapjával…” Lényegében tehát a cikk tényállítása

szerint Pór György meghívott látogatója volt a balatonboglári kápolna-

mûterem rendezvényeinek, továbbá, hogy Pór György a bûnügyi nyilvántar-

tó szerint két év és hat hónap idôtartamú szabadságvesztés büntetésben

részesült.

Felperes az 1973. december 27-én kelt, és a szerkesztôséghez december

28-án érkezett helyreigazítási kérelmében kifogásolta, hogy a cikk is-

mertetése szerint az ô neve is szerepelt a nyomtatott meghívón a meghí-

vott személyek felsorolásában, kifogásolta továbbá, hogy a cikk elhall-

gatta a büntetôjogi felelôsségre vonás alapjául szolgáló bûntettének

politikai jellegét.

A Népszabadság szerkesztôsége a Pp. 342. § (3) bekezdésében meghatáro-

zott nyolc nap alatt helyreigazítást nem tett közzé. Január 9-én kelt

levelében azonban Pór Györgynek választ küldött, s ebben röviden reflek-

tált a helyreigazítási kérelemben foglaltakra. Ezt követôen nyújtotta be

Pór György a bírósághoz keresetét 1974. január 22-i érkezéssel, amelyre

a Pp. 343. § (3) bekezdése a közlési kötelezettség utolsó napjától szá-

mított 15 napos határidôt állapít meg.

A felperes által kifogásolt az a cikkbeli tényállítás, hogy Galántai

György „nem hívott akárkiket: olvasni a neveket, amelyeknek egy része

ott található a bûnügyi nyilvántartóban is”, nem a meghívó kinyomtatott

névsorára utal, hanem a hatósági eljárás megállapításaira. Ha lehetôsé-

get ad is a szövegezés a felperes által elôadott értelmezésre, ez a tény-

állítás a cikk lényeges tartalmában teljesen jelentéktelen. A sajtó-hely-

reigazítási eljárásban hosszú ideje kialakult elvileg és gyakorlatilag

is általánosan helyesnek elfogadott álláspont szerint: ha a cikkben fog-

lalt tényállítások lényege megfelel a valóságnak, helyreigazításról nem

lehet szó, feltéve, hogy a valónak bizonyult tényállításokkal összefüg-

gésben tett többi tényállítások is olyanok, amelyek arányaikban és je-

lentôségükben a valónak elfogadott tényekkel kapcsolatba hozhatók, és

azoknak kereteit nem haladják túl. A tényállítások valóságának megálla-

pításához nem szükséges az, hogy azoknak minden, még a legapróbb részle-

te is megfeleljen a valóságnak. A sajtóközlemény lényegét nem érintô, a

cikk mondanivalója szempontjából jelentéktelen tényállítások helyreiga-

zítására irányuló panaszt még abban az esetben is el kell utasítani, ha

ezek egyébként az objektív valóságnak nem felelnek meg. Ennek az ítél-

kezési gyakorlatnak figyelembevételével vizsgálva a felperes által ki-

fogásolt tényállítást, teljesen egyértelmûen megállapítható, hogy a cikk

számtalan valósághû tényállításával összefüggésben teljesen jelentékte-

len az a körülmény, hogy Pór György neve a kinyomtatott meghívón szere-

pelt-e vagy sem. Tény ugyanis – amit a csatolt nyomozóhatósági nyilat-

kozattal igazolunk –, hogy Pór György a balatonboglári rendezvényeken

megjelent, sôt feleségével és Csákó Mihály nevû személlyel együtt az ál-

taluk készített amatôr filmeket ott levetítették. Nem kétséges, hogy Pór
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György meghívott volt, még akkor is, hogy ha a kinyomtatott meghívó lis-

táján a neve nem szerepelt.1

A cikknek az a tényállítása, hogy Pór György két év és hat hónapi bör-

tönbüntetéssel büntetett elôéletû, megfelel a valóságnak. Teljesen megala-

pozatlan felperesnek az az állítása, hogy bûncselekménye politikai ter-

mészetének elhallgatása hamis színben tünteti fel a való tényt. Logikátlan

ugyanis az a szövegértelmezése, hogy büntette politikai természetének el-

hallgatása a tájékozatlan olvasóban gondolati kapcsolatot teremt a ká-

polnabeli bûntanya és az ô személye között. Ez az értelmezés mesterkélt,

és még félreértésbôl sem adódhat. Mivel pedig a cikk tényállítása a va-

lóságnak megfelel, a helyreigazításra nincs jogalap.

Az elôadottak alapján kérjük, hogy a Tisztelt Bíróság mindenekelôtt

vizsgálja meg, hogy a kereset benyújtása a törvényben megállapított ha-

táridôben történt-e. Kérjük továbbá, hogy a becsatolt bizonyíték alap-

ján állapítsa meg, hogy Pór Györggyel kapcsolatos cikkbeli tényállítá-

sok lényege megfelel a valóságnak, illetôleg a valóságtól eltérô

tényállítás annyira lényegtelen, hogy az helyreigazításra nem szorul.

Tisztelettel:

NÉPSZABADSÁG SZERKESZTÔSÉGE

[Fôvárosi Bíróság Irattára, ügyszám: 20.520/1974., d. n., (január vége), az irat hátoldalán: 1P. 20520/1974/3, Fôvárosi Bíró-

ság, Budapest V. Markó u. 27., 3/A/i, A Népszabadság Szerkesztôsége (1960. Budapest, Blaha Lujza tér 3.) alperesnek, jogi kép-

viselôje Dr. Oláh Gábor jogtanácsos útján elôterjesztett (dr. Oláh Gábor saját kezû aláírása) ELÔKÉSZÍTÔ IRATA, Pór György (1068.

Budapest, Szondy u. 84.) felperes által indított sajtó-helyreigazítási eljárásban, Ügyszám: 1. P. 20520/1974., Melléklet: 1 db]

152. 

Belügyminisztérium Szigorúan titkos !

III/III-4-a. alosztály

Adta: „Pesti” fn. tmb.

vette: Kazai Zoltán r. hdgy.

idô: 1974. febr. 4.

Tárgy: Pór György és Bíró Yvette

JELENTÉS

Budapest, 1974. március 26.

Nyilvános helyen találkoztunk „Pesti” fn. tmb-vel, ahol Pór György ba-

latonboglári tevékenységérôl a legutóbbi találkozón elmondottakról rész-

letesebb információkat kértünk tôle.

„Pesti” elmondta, hogy 1973. július 7-én a déli órákban indult el Pest-

rôl, és kora délután érkezett meg Balatonboglárra a kápolnába. Galántai

György rajta kívül még Najmányi Lászlót és Dobos Gábort hívta meg az-

zal, hogy vetítsék le filmjeiket. Pór György és társasága nem szerepelt

a meghívottak között, de megérkezésekor már ott-tartózkodtak. Azzal a

kéréssel fordultak Galántaihoz és hozzá, hogy engedjék meg filmjeik le-

vetítését. Mint korábban már mondta, ez meg is történt. 

A filmek vetítését a kápolnában csak sötétedés után kezdhették el. Ad-

dig – mintegy 60–70 fiatal – a kápolna körül üldögéltek, ténferegtek.

Pór Györgyék – Kôrösi Zsuzsa, Csákó Mihály, Veres Juli, Haraszti Miklós

és még sokan, de arcukat nem ismerte – külön társaságot alkottak.



1 A találkozó rendkívüli jel-

legét a Pór György kontra

Népszabadság sajtó-hely-

reigazítási per elsôfokú 

tárgyalása adta, amelynek

idôpontját 1974. február 

6-ára tûzte ki a Fôvárosi 

Bíróság. Az operatív anya-
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(lásd még 151. dokumen-
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A filmvetítés kezdetére legalább 150-en összegyûltek, alig fértek be

a kápolnába. A vetítéskor a gépet Dobos Gábor kezelte.

Pórék három filmet mutattak be. Az elsôt Pór György készítette Szent-

jóby Tamásnak a Ganz-Mávagban megtartott happeningjérôl. Rendkívül gyen-

ge, érdektelen, kidolgozatlan munka volt.

A másik filmet Csákó Mihály készítette, a címe: Gyerekjátékok volt.

A film egy régen kimerített témát dolgozott fel: a gyerekjátékok között

fegyverek vannak, a gyerekek agresszivitása, háború.

A harmadik film Kôrösi Zsuzsáé volt, aki – egy nyugati lapból véve a

témát – azt próbálta bemutatni, hogy miként lehet a nôknek növeszteni a

mellét. A filmen egy lány üvegpoharakat nyomkodott a melléhez.

A vetítés után lementek a vasútállomással szemben lévô vendéglôbe, ahol

Pórék tôlük külön ültek le. Itt-tartózkodásuk alatt általános igazolta-

tás volt. Ô az éjféli vonattal eljött, de Pór Györgyék ott maradtak.

Tudomása szerint Pór György és társai igen gyakran voltak lent Bala-

tonbogláron már 1972 nyarán is, de 1973-ban szinte félig le is költöz-

tek.

Értékelés: Pór György és társairól elmondottak informatív jellegûek vol-

tak. Kiegészítették a korábban elmondottakat.

Intézkedés: Pór Györgyékrôl nyert információkról tájékoztattuk társ-

alosztályunkat.

Feladat: A találkozó rendkívüli jellege miatt1 feladatot nem adtunk. Erre

a következô találkozón fog sor kerülni.

Kazai Zoltán r. hdgy.

K: 2 pld/Sné

K: 1 pld M-do.

1 pld b. alo /Tubl elvtárs/

Nytsz.: 4/7-354-b.

[TH M-38710/1., 32–33. o., saját kezû aláírással, az elsô oldal tetején kézírással: Hanusz et.; a 2. oldal alján: L. Hanusz;

L. Hanusz (saját kezû aláírásával), XI. 29.]
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153.

Belügyminisztérium Titkársága

Budapest V., József Attila u. 2–4.

10-700/78-974

Postacímünk: 1903

Budapest Pf. 314.

Szabó László elvtársnak

Belpolitikai Rovat helyettes vezetôje

Népszabadság Szerkesztôsége

Budapest

Kedves Szabó László Elvtárs!

A Belügyminisztérium kérésére közli, hogy Pór György (Budapest, 1944. Vá-

mos Zsuzsanna) Budapest, VI., Szondy u. 84. sz. alatti lakost, a Somogy

Megyei Rendôr-fôkapitányság 1973. augusztus 27-én Balatonbogláron – Ga-

lántai György kényszer-kilakoltatása során – több személlyel együtt iga-

zoltatta.1

Közöljük továbbá, hogy a Belügyminisztérium bûnüldözô szervei tud-

nak arról, hogy Pór György, felesége Kôrösi Zsuzsanna (Budapest, 1950.

) és Csákó Mihály (Bp. 1941. ) budapesti lakosok társaságában

1973. július 7-én 15.00-tól 22.00-óráig a Galántai György által bérelt

kápolnában tartózkodott, ahol az általuk készített amatôr filmeket ve-

títették le.

Elvtársi üdvözlettel:

Csáki Sándor r. alez.

sajtóiroda vezetôje

Budapest, 1974. február 5-én

[Fôvárosi Bíróság Irattára, ügyszám: 20.520/1974., géppel írt tisztázat, saját kezû aláírással]

154.

A Fôvárosi Bíróság

1.P.20.520/1974/3. szám

20217

A NÉPKÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fôvárosi Bíróság a Budapesti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség (1363 Buda-

pest V. Szalai u. 13. ügyintézô: dr. Bán György ügyvéd) által képviselt

PÓR GYÖRGY szociológus, budapesti (1053 Budapest, Károlyi M. u. 7.) la-

kos felperesnek dr. Oláh Gábor jogtanácsos által képviselt NÉPSZABADSÁG

napilap (1960 Budapest, Blaha Lujza tér 3.) alperes ellen sajtó-hely-

reigazítás iránt az 1974. január 22-én lajstromozott keresetlevéllel

megindított perében az 1974. február 6-án tartott tárgyalás alapján meg-

hozta és kihirdette a következô 

í t é l e t e t:
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A Fôvárosi Bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a felpe-

rest, hogy az alperes jogi képviselôje kezéhez 15 nap alatt 50 (ötven)

Ft perköltséget fizessen.

Az ítélet ellen, annak kézbesítésétôl számított 15 nap alatt ide be-

nyújtható fellebbezésnek van helye.

I N D O K O L Á S:

A Népszabadság 1973. december 16-i számában, a „Vasárnapi melléklet” ro-

vatban Szabó László szerzô tollából „Happening a kriptában” címmel cikk

jelent meg. A cikk a Balatonbogláron 1973 nyarán történetekkel foglal-

kozik; ezek színhelye a Galántai György grafikus által bérelt temetôká-

polna és az a mellé önkényesen elfoglalt kripta volt.

A cikkben foglaltak szerint a helyi tanács vezetôi a bérlôtôl kapott

tájékoztatás szerint azzal számoltak, hogy az említett helyen a szolno-

kihoz vagy a szentendreihez hasonló mûvésztelep alakul ki. Ezzel szem-

ben a valóságban az történt, hogy a bérlet és Balatonboglár 1973 nyarán

kétes elemekkel telt meg, és a kápolnában, valamint a kriptában erköl-

csileg súlyosan kifogásolható, politikailag ellenséges mûsorok adására

került sor. Ez utóbbit a bérlô úgy is elôkészítette, hogy nyomtatott meg-

hívókat adott ki, amelyen az elôadókat is feltüntette.

A cikknek ez a része vonatkozik a felperes sajtó-helyreigazítási ké-

relmére. A cikk ugyanis a következôket tartalmazza: „Mert hogy ô nem hí-

vott akárkiket: olvasni a neveket, amelyeknek egy része ott található a

bûnügyi nyilvántartóban is. Ezek közül Pór György vezet a 2 év 6 hónap-

jával, majd jön egy sereg olyan, aki eddig »csupán« rendôrhatósági figyel-

meztetést kapott törvényszegéseiért […]” A cikk ezután még a meghívón

feltüntetett további személyeket is megjelölt.

A felperes az alpereshez az 1973. december 27-én ajánlottan postára

adott helyreigazítási kérelmével fordult, majd annak elutasító válasza

után az 1974. január 21-én ajánlottan postára adott, és a bírósági iro-

dában 1974. január 22-én lajstromozott keresetével kért helyreigazítást.

A keresetlevélben foglaltak szerint a cikk azt a valótlan tényt tünte-

ti fel, hogy ô a bérlô által kiadott meghívóban meghívottként szerepelt;

a kereseti tényállítás szerint a valóság az, hogy a meghívóban nem sze-

repelt, a bérlôt korábban nem is ismerte.

A tárgyalás során felmerült az igénnyel fellépés idôbeliségének kér-

dése is. 

Az alperes által 1973. december 27-én feladott ajánlott levelet a fel-

adást követô 2. napon, tehát 1973. december 29-ével kell kézbesítettnek

tekinteni. Ettôl számítottan a Pp 342. §-ának (3) bekezdésében meghatá-

rozott 8 napos határidôt követô és a Pp 343. §-ának (3) bekezdésében

megjelölt 15 napos határidô utolsó napja 1974. január 21. A Pp XXI. fe-

jezetében foglalt kizáró különös szabály hiányában az adott és eljárás-

joginak minôsülô határidôre is irányadó a Pp 105. §-ának (4.) bekezdé-

sében foglalt az az általános szabály, amely szerint a határidô

elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz

intézett beadványt legkésôbb a határidô utolsó napján ajánlott külde-

ményként postára adták.

A felperes tehát idôben lépett fel keresettel, azt érdemben kellett

elbírálni.

Az elôbbiekben említett sajtócikk a maga egészében a helyes erkölcsi

alapon és társadalmi rendünk védelmében adott tájékoztatást a balaton-

boglári 1973. nyári eseményekrôl. A cikk egész tartalma szerint az ott

rendezett, a megjelentek számára adott mûsorok erkölcsileg, politikai-
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lag kifogás alá esnek. A cikk ekként szemlélt egészében beállítottan a

mûsorban feltüntetett személyek megnevezése olyan értelemben kívánta tá-

jékoztatni a közvéleményt, hogy az elôadók elôélete és személye már ele-

ve nem minôsült alkalmasnak kifogástalan mûsorok adására. A meghívó és

a benne szereplô egyes személyek megnevezésével a cikk a maga egészében

az ott közreadottak helytelenségére utal.

A keresetlevélhez csatolt meghívóból a bíróság megállapította, hogy

abban a felperes neve meghívott elôadóként valóban nem szerepel. A fel-

peres személyes elôadása alapján azonban tényül állapította meg azt is,

hogy a felperes Balatonbogláron az említett bérletben megjelent, ott 1973.

július 7-én – amelyet korábban vetítési napként tudott meg – az egyéb

filmek levetítése után a maga kezdeményezésébôl mintegy 30 nézô elôtt

filmet vetített, majd ezt követôen másnapig a bérlemény területén tar-

tózkodott, és ott a kápolnában aludt.

Ekként a bíróság megítélése szerint a felperesnek a cikkben történt

említése – a használt szavak szerint – újságírói pontatlanságnak minô-

sülhet ugyan, ámde a cikk egészébe foglaltan a szerzô azt a való tényt

közölte, hogy a felperes jelenléte és produkciója az 1973. nyári megnyi-

latkozások általános jellemzôibe illett be. A sajtó-helyreigazítás te-

hát azzal a meg nem engedhetô következménnyel járna, hogy az olvasó kö-

zönség ellenkezôen kapna tájékoztatást, nevezetesen azt, hogy a felperes

a balatonboglári rendezvényeken nem vett részt.

Mindezek alapján a bíróság a felperes keresetét alaptalannak találta,

és azt elutasította, egyben ôt mint pervesztest a Pp. 75. §-a (4.) bekez-

désének alkalmazásával megállapított mértékû perköltség viselésére kö-

telezte.

A tárgyalás során az alperes a szerzô kihallgatását kérte a sajtócikk

megírásának elôzményeire és körülményeire, míg a felperes Galántai György

grafikus kihallgatását arra, hogy ôt korábban nem ismerte. A bíróság a

további bizonyítás felvételét mellôzte, mégpedig a cikkíró kihallgatá-

sát azért, mert a sajtó-helyreigazítás iránti igény alaposságának elbí-

rálása szempontjából maga a cikk, nem pedig a megírás motívumai vagy

elôzményei szolgáltatnak alapot, Galántai György kihallgatását pedig

azért, mert az azzal való ismeretség létrejöttének körülményeit illetôen

a tényállás megállapítására a bíróság már a felperes személyes elôadá-

sát is valónak fogadta el.

Budapest, 1974. február 6.

Fehér István sk. Dr. Balog Imre sk. Kindla István

ülnök a tanács elnöke ülnök

A kiadmány hiteléül: 

fôea. (olvashatatlan szignó)

[MOL XX-5-c-20217/1974/8; Fôvárosi Bíróság irattára 20.520/1974, géppel írt tisztázat]
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155.

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!

III/III.-4-b. alosztály Tárgy: Pór György és társairól

JELENTÉS

1974. február 6-án nyilvános szórakozóhelyen találkoztunk társadal-

mi kapcsolatunkkal, aki szóban az alábbiakról tájékoztatott bennünket.

„1974. február 6-án Szüszmann György meghívására elmentem a Fôvárosi

Bíróságra, ahol Pór György sajtóperét, amelyet Szabó László ellen indí-

tott, tárgyalták. A szünetben nagyobb társaság jött össze, rajtam kívül

Szüszmann György, Csákó Mihály, M. A., Kôrösi Zsuzsa, Sebes Anna,1 V. R.,

valamint egy M. P. nevû fiú és a felesége, K. M. A beszélgetés a tárgya-

láson elhangzottakról és a várható ítéletrôl folyt. Láttuk, amint Galán-

tai György odament Szabó Lászlóhoz, és igen barátságosan beszélgetett ve-

le. Szabó László még meg is veregette Galántai arcát. Erre M. P.

megjegyezte, úgy látszik, a Galántai »bemajrézott«, és mindenféle »tetû-

nek«, »patkánynak« titulálta. A tárgyalás végén Szüszmann György kije-

lentette, várható volt, hogy hamar el fogják intézni.

A tárgyalás után felmentem M.-ékkal a szám alatti lakásukra, ahol

M. igen jól felszerelt fotólaboratóriumában néhány Che Guevara-portrét

másoltunk le. Itt tudtam meg, hogy M. P. már közel féléve nem dolgozik

sehol, ugyanígy M. A. sem, aki szintén jelen volt. Beszélgetésük során

hallottam, hogy Pór valószínûleg fellebbezni fog.”

Megjegyzés: Kapcsolatunk által elmondottak operatív értékûek. Pór György

társaságának két, eddig általunk nem ismert tagját fedte fel. Figyelem-

re méltó Sebes Anna ismételt megjelenése Pór György környezetében.

M. P. és felesége, K. M. adatait beszereztük, nyilvántartási rendsze-

rünkben nem szerepelnek.

Budapest, 1974. március 22.

Szabó Lajos. r. alhadnagy

K.: 3 pld.

1 pld F-9000 do.

1 pld táj. alo.

1 pld táj. ti.

Nytsz.: 4/8-184.

[TH T-9481/3. Összetartók III. fn. dosszié, 84–85. o., saját kezû aláírással]



1 Nyakas Szilárdról van szó.

2 Interjú Gáyor Tiborral 

( 182. o.).
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

JELENTÉS

Galántai György festômûvész, budapesti lakos, az általa hivatalosan mû-

terem és tárlatok rendezése céljából bérelt balatonboglári Temetôdombon

lévô kápolnában 1973 nyarán rendszeresen fórumot biztosított az ún. un-

derground mûvészeti irányzat talaján társadalmi, politikai rendszerünk-

kel szembenálló személyek „alkotásainak”, illetve mûveinek bemutatásá-

ra. Az elôadások és bemutatók közönségsikere érdekében baráti

környezetükben aktív propaganda-tevékenységet fejtettek ki.

A Balatonboglári Községi Tanács határozatban kötelezte Galántait, hogy

1973. augusztus 27-én 12 óráig költözzön ki a kápolnából.

Galántai a határozatnak nem tett eleget, ezért kényszer-kilakoltatást

hajtottak végre, illetve a bejárati ajtókat hivatalosan lezárták.

A hivatalos szervek tevékenységét Gáyor Tibor (Rákospalota, 1929) Wien,

szám alatti lakos, osztrák-magyar állampolgár igyekezett megzavar-

ni azzal, hogy Galántai György érdekeinek megfelelôen az intézkedést aka-

dályozza.

Több embert hívott a kápolnához, köztük a Magyar Rádió riporterét1 az-

zal a céllal, hogy a határozat végrehajtásáról riportot készítsenek nép-

szerûsítésük érdekében.2

Gáyort figyelmeztettük, hogy a jövôben tartózkodjon hasonló tevékeny-

ségtôl.

Gáyor Tibor elmondotta, hogy 1973. augusztus 26-án volt Balatonboglá-

ron, tervezett grafikai kiállításának megszervezése miatt. Galántai

Györgytôl hallotta, hogy a tanácsi szervek a „kápolnatárlat” felszámo-

lására hoztak határozatot. Galántai elmondása alapján egyoldalúan ítél-

te meg a kialakult helyzetet, így elhamarkodottan tett helytelen lépé-

seket. Ma már látja, hogy a Magyar Rádió riporterének Balatonboglárra

történô leszállítása indokolatlan volt.

Az események után értékelte a történteket, és azt a következtetést von-

ta le, hogy Galántai egyfajta hippy-központtá alakította a kápolnát.

Gyakran voltak a képzômûvészettel nem kapcsolatos elôadások és kiállí-

tások.

Gáyor Tibor a figyelmeztetést tudomásul vette, ígéretet tett arra, hogy

a jövôben tartózkodik hasonló cselekményektôl.

Budapest, 1974. február 6.

Nytsz: 4/7-142.

K: 4 pld.

1 pld. felterj.

1 pld. „Horgászok”

1 pld. táj. alo.

1 pld. táj. ti.

[TH O-16268/2., 78–79. o., Horgászok II. fn. dosszié]
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A Magyar Népköztársaság Legfelsôbb Bírósága

Pf. I. 20. 217/1974/8.

A Népköztársaság nevében!

A Magyar Népköztársaság Legfelsôbb Bírósága a személyesen eljárt Pór

György szociológus, budapesti (1053. Bp. Károlyi M. u. 7.) lakos felpe-

resnek dr. Oláh Gábor jogtanácsos által képviselt Népszabadság napilap

(1961. Bp. Blaha Lujza tér 3.) alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt

a Fôvárosi Bíróság elôtt indított perben 1974. február 6-án 1. P. 20

520/1974/3. szám alatt meghozott ítélet ellen a felperes részérôl 5. sor-

szám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta az alábbi

Í t é l e t e t

A Legfelsôbb Bíróság az elsôfokú bíróság ítéletét helyben hagyja.

I n d o k l á s:

A felperes a Népszabadság 1973. december 16-i számában „Happening a krip-

tában” címû cikkel kapcsolatban kért helyreigazítást az alperestôl.

Az alperes a helyreigazításra irányuló kérelem teljesítését megtagad-

ta. A felperes keresettel fordult a bírósághoz, és ítélettel kérte köte-

lezni a felperest a helyreigazító nyilatkozta közzétételére.

Az elsôfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, és kötelezte az

alperest (sic!) 50 Ft perköltség megfizetésére.

Az ítélet ellen fellebbezett a felperes, és az alperesnek kereset sze-

rinti marasztalását kérte.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsô fokú ítélet helyben-

hagyását kérte, fellebbezési költséget nem kért.

A felperes fellebbezése nem alapos.

A Népszabadságban megjelent cikkben a szerzô Szabó László elmondja,

hogy Galántai György grafikus 15 évre kibérelte Balatonbogláron a Teme-

tôdombot (sic!) a rajta levô kápolnával együtt azzal az elgondolással,

hogy a kápolnából mûtermet alakít ki, más mûvészeket is meghív, és ott

mûvésztelepet létesít. Ehhez megszerezte a helyi tanács, a mûvelôdési ház

és a lakosság támogatását is.

Az elsô és második nyáron rendben mentek a dolgok, de l973 nyarán meg-

romlott a viszony a tanács és Galántai között. A cikkíró beszámol arról,

hogy rengeteg kétes alak jelent meg a Temetôdombon. Viselkedésük, ápo-

latlan külsejük nyugtalanította a környék lakóit meg az ideérkezô üdü-

lôket. Lányok, fiúk tömegszállása volt a Temetôdomb. Esténként hiányos

öltözetben szaladgáltak, reggelente pedig lejártak a fôút mellé az ut-

cai kúthoz, ahol félmeztelenül mosakodtak. Külsô formájában a nyugaton

divatos „hippi” életformát élték.

A társaság szellemi érdeklôdését és a rendezvények szellemi tartalmát

a cikk „A nyári program” címû részében mutatja be. Ezzel a résszel kap-

csolatos a helyreigazításra irányuló kereseti kérelme a felperesnek.

A szerzô Galántai Györggyel folytatott beszélgetésének tartalmát is-

merteti, és szó szerint idézi a nyári programra szóló meghívók egyes ré-

szeit. Így „Konkrét költészet, vizuális irodalom, szövegobjektum, kül-

földi és magyar kollegák” szöveg idézésével utal a nyári program

tartalmára. Ehhez fûzi a cikkíró – többek között – a felperes által



1  113. dok.
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helyreigazítani kért következô szöveget: „…vagy ki az a hozzávetôleg 80

személy, akihez így invitál a program: látogassa meg balatonboglári mû-

termemet, ahol a következô mûvészek meghívott vendégeim.” „Mert hogy ô

nem hívott akárkiket: olvasni a neveket, amelyeknek egy része ott ta-

lálható a bûnügyi nyilvántartóban is. Ezek közül Pór György vezet a két

év hat hónapjával…”

A felperes helyreigazításra irányuló, az alpereshez intézett levelé-

nek, a bírósághoz benyújtott kereseti kérelmének és az egész perbeli ma-

gatartásának az a lényege: sérelmezi, hogy a cikk úgy tünteti fel a fel-

perest, mint meghívott elôadó mûvészt, akinek a neve a meghívón szerepel,

ezzel szemben elsô ízben meghívás nélkül jelent meg 1973. június 7-én,

neve a meghívón nem szerepelt, alkalomszerûen mutatott be egy rövid ama-

tôrfilmet, és tiltakozott az ellen, hogy miután „a cikkíró odavarázsol-

ta a meghívón szereplô mûvészek közé, azt írja, hogy a »nyári szeánsz-

napon megtalálható minden káros nézetet képviselô név. Név, amely mögött

annyi a mûvészet, hogy viselôje mûvészi módon érti a munkakerülést.«”

Lényegében a felperes nem vállal szellemi közösséget azzal a társa-

sággal, illetôleg azokkal a nézetekkel, amelyeket a cikkíró bírálat tár-

gyává tett.

A Pp. 342. §-ának (1.) bekezdése értelmében a sajtót helyreigazításra

kötelezni akkor lehet, ha valótlan tényt közöl, vagy híresztel, vagy va-

ló tényt hamis színben tüntetett fel. 

A sajtó-helyreigazítás a személyhez fûzôdô jogok védelmének egyik

eszköze. 

A Ptk. 81. §-ának (1.) bekezdése szerint a személyhez fûzôdô jogok a

törvény védelme alatt állnak. A második bekezdés értelmében az állampol-

gárok személyhez fûzôdô jogainak sérelmét jelenti különösen bármilyen

hátrányos megkülönböztetésük, nemük, nemzetiségük vagy felekezetük sze-

rint, az állampolgárok lelkiismereti szabadságának sérelme, továbbá a

személyes szabadság korlátozása és az állampolgárok testi épségének, be-

csületének megsértése.

A sajtó-helyreigazítási eljárásban a kiindulási pont a helyreigazítást

kérô félnek nem a perben tanúsított magatartása, hanem a cikkben ismer-

tetett magatartás, illetôleg az ott közölt tények. Ezzel kapcsolatban az

idézett jogszabály szerint a sajtó helyreigazításra akkor kötelezhetô,

ha valótlan tényt közölt vagy híresztelt, vagy való tényeket hamis szín-

ben tüntetett fel.

A felperes által kifogásolt cikk eszmei tartalma, mondanivalója az,

hogy társadalmunk helyteleníti, határozottan elítéli azt a magatartást,

amelyet Balatonbogláron 1973 nyarán az ott megjelentek általában tanú-

sítottak. Mindezt a szocialista társadalmunk erkölcsi felfogásával

összeegyeztethetetlennek tartja, társadalmi és politikai szempontból ká-

rosnak.

A perben a felperes nem azonosítja magát ezekkel a nézetekkel. Két-

ségtelen azonban, hogy 1973. július 7-én megjelent Balatonbogláron, és

nem vitás, hogy az ott elôadott mûsorban a maga által készített amatôr-

film bemutatásával közremûködött.

A felperes megjelenését véletlennek, alkalomszerûnek tekinteni nem le-

het, mert 1973. augusztus 27-én ismét jelen volt a felperes, amikor is

rendôrségi igazoltatás során ôt is igazoltatták.1

A cikknek azt a lényeges mondanivalóját tehát, hogy a felperes része-

se volt a balatonboglári eseményeknek, és azokkal közösséget vállalt, a

cikk a valóságnak megfelelôen közölte, ezért a felperes ezzel kapcsolat-

ban helyreigazítást jogszerûen nem kérhet.



1 Gáyor Tiborról van szó,

aki ekkor kettôs állampol-

gárságú, Bécsben élô kép-

zômûvész volt.

2 Interjú Nyakas Szilárddal 

és Gáyor Tiborral 

( 182. o.).
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A cikk mondanivalója szempontjából lényegtelen, ezért helyreigazítás

tárgya nem lehet az a kérdés, hogy a felperes neve a nyomtatott progra-

mon nem szerepel, továbbá az sem, hogy a felperes foglalkozását tekint-

ve nem mûvész, mert tény, hogy a programban elôadóként közremûködött.

Mindezekre tekintettel a Legfelsôbb Bíróság az elsôfokú bíróság íté-

letét helyben hagyta (Bp. 253. § /2/ bekezdés).

Az alperes a fellebbezési eljárásban perköltség megállapítását nem kér-

te, ezért a Legfelsôbb Bíróság ebben a kérdésben a határozathozatalt mel-

lôzte.

Budapest, 1974. március 8.

Dr. Magyar Árpád dr. Babos Ferenc Dr. Eötvös Oszkár

sk. a tanács elnöke sk. elôadó bíró sk. bíró

KÁ.

A kiadmány hiteléül: 

Bognár László

irodavezetô

[MOL XX-5-c-20217/1974/8, géppel írt tisztázat, saját kezû aláírásokkal; Fôvárosi Bíróság irattára, 20.520/1974]
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-b. alosztály

Adta: „Mészáros Tibor” fn. tmb.

Vette: Mészáros Miklós r. fhdgy.

idô: 1974. március 12.

Tárgy: Pór Györggyel 

kapcsolatos

JELENTÉS

Budapest, 1974. március 13.

A múlt héten találkoztam Nyakas Szilárddal. Valaha a Cinena (sic!) ’64-

ben együtt voltunk, és tavaly nyáron egy ízben felírta a telefonszámo-

mat, hogy majd felkeres, de azt nem tette. Mostani találkozásunkig én úgy

tudtam, hogy a Rádiónál van, de ô elmesélte, hogy eltanácsolták egy „rop-

pant buta” baleset miatt. Riportot akart készíteni Balatonbogláron a Ga-

lántai-féle mûterem bezárásáról, és beült egy külföldi magyar1 Taunuszá-

ba, mert nem kapott kocsit hivatalosan. Odalenn elkezdte a riportot, de

jött a hatóság, és elkobozta tôle a szalagot. Ezt követôen felfüggesz-

tették, majd két hét múlva fegyelmi úton elbocsátották. Fô indokul a kül-

földi kocsit hozták fel, amit nem vehetett volna igénybe rádiós létére.2

Most az egyetemi lapoknál van, és bejár a Népmûvelési Intézetbe. (Ez-

elôtt is tartotta velük a kapcsolatot, amíg egyetemista volt.)

Így hozta szóba Pórt, mint akinek szintén meggyûlt a baja a boglári

ügyben, sôt pereskedik a cikk szerzôjével, Szabó Lászlóval. Ennek kap-

csán megemlítette, hogy Vitányi is felfüggesztette Pór megbízatását,

mert megfélemlítették, de ez most megszûnik, és Pór tovább fog dolgoz-



3 A szöveg mellett a lap 

szélén kézírással: Ágoston

et. a Kenediét is kérem el-

lenôrizni.
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ni, ezt azonban nekem jobban kell tudnom, hiszen Pór barátja vagyok.

Nyakas Szilárd arról is említést tett, hogy Pór Györgynek a népesedé-

si „petíció” miatt kellemetlenségei voltak az elmúlt idôben. Megbeszél-

tük, hogy megkeres.

A Nárciszban összefutottam 8-án délután Kenedi Jánossal, és a kávé mel-

lett pletykaként említette, hogy Haraszti állítólag disszidálni akar.3

A március 2-án a Gellérthegy utcai összejövetelen részt vett Vali nevû

lányról még annyit, hogy Hámos Gusztáv társaságában tavaly ôsz óta igen

gyakran elôfordul a klubban.

Nagyon jól beszél angolul, amikor tavaly novemberben Haraszti az an-

gol diákokat elhozta a klub filmbemutatójára, ô beszélt velük, és két

irányba tolmácsolt.

„Mészáros Tibor” sk.

Értékelés: A jelentés operatív értékû, azt bizonyítja, hogy Pór György

ismét a már jól bevált taktikájához folyamodik, mindent megtesz, hogy

legalább erkölcsi gyôztesként kerülhessen ki a „rákényszerített” véde-

kezô helyzetébôl.

A jelentésnek a Budapest, I., Gellérthegy u. 5. szám alatt megtartott

összejövetelre vonatkozó kiegészítô része, valamint más úton keletkezett

adataink alapján a Vali nevû személy azonos Sitku Valéria (:Budapest,

1952. ) a Népmûvelési Intézet ügyintézô adminisztrátora, Budapest,

VI., szám alatti lakossal.

Feladat: A Mûvelôdési Ház filmklubjának foglalkozásain – amennyiben le-

hetôség van rá – igyekezzen felmérni, hogy a csoportosulás tagjai a hát-

térbôl irányítva megkísérlik-e Sitku Valériát Pór György személyének

felszínen tartására kihasználni.

Mészáros Miklós r. fhdgy h.

K: 4 pld.

1 pld. Pór „F” do.

1 pld. M. do.

1 pld. táj. alo.

1 pld. táj. ti.

Nytsz: 4/8-154.

[TH T-9481/3, 75–76. o., Összetartók III. fn. dosszié saját kezû aláírással]



1 A Hölderlin Empedoklész

címû 70 perces darabról

van szó (bemutató: 1974.

február). (Forrás: A Kassák

Színház kronológiája.

AL 11, 41–44. o.)

2 Kézírásos megjegyzés a 

lap szélén: Ki ez?.

3 Guido és Tirius, a két 

lovag a Szentföldre vándo-

rol (két délelôtt) – Gyerek-

színház (Guido, zöld lovag:

Halász Péter, Tirius, kék lo-

vag: Buchmüller Éva, Guido

menyasszonya: Koós Anna,

dák király: Breznyik Péter,

királylány: Scherter Judit,

helyszín: Szentendrei-sziget

(bemutató: 1974. június).

(Forrás: A Kassák Színház

kronológiája. AL 11, 

41–44. o.)
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály 1. sz. pld.

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.

Vette: Horváth J. r. szds. 

Idô: 1974. március 14.

Hely: „Fogas” „k” lakás

Tárgy: Halász Péter

JELENTÉS

Budapest, 1974. március 29.

1. Halász-csoport problémái:

1974. 03. 05-én (kedd) részt vettem egy próbán, amelyen Halász, felesé-

ge, Kovács Miklós, Simon Sándor és Koós Anna húga (Koós Éva), valamint

Breznyik Péter és Buchmüller Éva (Major Jánosné) voltak jelen.

1974. 03. 07-én (csütörtök) este 21,00–21,40 között az „Empedokles”1 cí-

mû darabból elôadást tartottak. Az elôadásra 21.03/04 között érkeztem,

de az – a korábbi szokásoktól eltérôen – igen pontosan kezdôdött, és így

csak a végén, az elôadás befejezése után mehettem be és láthattam a je-

lenlévôket.

1974. 03. 13-án este ismét ellátogattam Halász lakására. Ezúttal csak ô

maga és felesége volt jelen. Megkezdtük azt az elôkészítô munkát, ame-

lyet Koós Annával korábban rögzítettem, a nyelvtanuló csoporthoz való

csatlakozás kérdésében.

A három látogatás során az alábbi vonatkozások tisztázódtak:

Jelenleg három „színdarabon” folyik a munka. Az „Empedokles” címû da-

rabot már korábban (januárban v. februárban) bemutathatták, jelenleg min-

denesetre rendszeres elôadások folynak. A darab lefolyásáról jelenleg

csak annyi a tudomásom, hogy Halász hosszú, magányos táncolással szere-

pel benne, Molnár Gergely pedig felolvas egy szöveget, valószínûleg az

eredeti Hölderlin versbôl. A darab részvevôit nem tudtam pontosan elkü-

löníteni a nézôktôl, ezért csak az összes jelenlévôk felsorolására van

mód (1974. o3. o7.): Halász Péter, Halász felesége, Breznyik Péter, Tóth

Judit, Buchmüller Éva (Major János felesége), Bálint István, Kovács Mik-

lós, Simon Sándor, Molnár Gergely, Örsi Katalin (Molnár Gergelyné), va-

lamint Beke László, Haász István, Adamis Béla, Oláh Mátyás (feleségével

és gyermekével), S. L.,2 Karátson Gábor, Ezen kívül mintegy 10–12 fô,

összesen tehát 30 (+5 fô) lehetett jelen.

A másik darab a gyermekeknek készül, egyelôre ideiglenes megnevezése:

„Bábszínház”. Az 1974. 03. 05-i próba részvevôit az elsô oldalon felso-

roltam; a dobokon, furulyán, csörgôkkel folyó zenélés valószínûleg a da-

raboknak (több részt tervez Halász) csak egy része lesz.3

Végül egy harmadik darab, ugyancsak „Bábszínház” ideiglenes címen, a

„felnôtt” résztvevôknek készül. Ez Halász egyszemélyes darabja lesz.

A további találkozások kilátásai: 1974. 03. 19-én várhatóan újabb meg-

beszélést tartunk nyelvtanulás ügyében Halász feleségével; 1974. 03. 20-

án pedig, amennyiben lesz újabb „Empedokles” elôadás, jogomban áll ezen

nézôként megjelenni.

Megjegyzés: Az 1974. 03. 07-i elôadásra eljött Major János, valamint Hap

Béla és felesége is, azonban ôk is elkéstek és nem várták meg az elôadás

végét, hanem hazatértek.



4  160. dok.

5  137. dok.

6 A lap szélén kérdôjel.
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2. Galántai György ügyei:

1974. 03. 08-án este Galántai lakásán fogadott, és hosszabb beszélge-

tést folytattunk. Közölte, hogy februárban a tatabányai KPVDSZ Mûvelô-

dési Központban beszélgetés folyt, amelyet a Mûvelôdési Központhoz kö-

tôdô fiatalok 1973 nyarán Balatonbogláron járt csoportja szervezett.

A „klubest” a februári Tatabányai Mûsor-ban (kulturális mûsorfüzet) is

szerepelt. Galántait meghívták a beszélgetés folytatására, amelyre 1974.

03. 07-én került sor – ugyanott. Galántai válaszolt a kérdésekre, és ve-

tített az 1970-es, 71-es és 72-es balatonboglári események során készí-

tett diapozitívokból.4

Galántait sokat foglalkoztatja a küszöbön álló fegyelmi ügy, amelynek

során Képzômûvészeti Alap tagságáról, illetve annak megszüntetésérôl dön-

tenek.5

3. Hap Béla problémái:

1974. 03. 09-én (szombat) ismét volt zenehallgatás Hap lakásán, ahol

általam ismert jelenlévôk voltak: Hap és felesége, B. L.,6 Karátson Gá-

bor. Jelen volt még egy férfi a feleségével és lányával, akik korábban

is többször oda látogattak.

A zenehallgatásra 03. 16-án újra sor kerül.

Pécsi Zoltán

Értékelés: „Pécsi Zoltán” tmb. jól oldotta meg feladatát annak ellené-

re, hogy munkája során kisebb hiányosság is felmerült. Ez utóbbi abban

mutatkozott, hogy [nem a] pontos idôre, ill. késve ért Halász lakásához

az elôadásra és így azon nem tudott részt venni. Jelentése viszont érté-

kes, a próbán való részvétele, Koós Annával nyelvtanulása, a színdarabok

jellemzése, résztvevôk, szereplôk kilétének közlése, valamint Galántai

és Hap Béla személyére vonatkozó információk szempontjából.

Intézkedés: a jelentés operatív intézkedést nem igényel.

Megjegyzés: A soron következô színi-elôadásokra a jelzett idô elôtt ér-

kezzen, így nagyobb lehetôsége van Halásszal való beszélgetésre, a darab

megtekintésére érkezô személyek megfigyelésére.

Feladat: Vegyen részt a III. 20-án tervezett elôadáson, Halász felesé-

gével tegye rendszeressé a nyelvtanulást.

Horváth József r. szds.

Nytsz.: 4/7-375

K: 3 pld.

1 pld. „Horgászok” fn. do.

1 pld. „M” do.

1 pld. Táj. ti.

K: HJ/Hjné

[TH O-16268/2, 109–112. o., Horgászok II. fn. dosszié saját kezû aláírással, az utolsó lap alján kézírással: Horváth et. Ahogy

errôl már korábban beszéltünk, „Pécsi”-t ne ragasszuk le csak Halászéknál. Már most folyamatosan arra kell törekedni, hogy

hírszerzô tevékenységét bôvítsük (Fiatal Mûvészek Klubja, Szentjóbyék és a fô cél irányába, Várakozók fn. ügy), mert ez a fiú

erre igazán alkalmas! Lásd a magatart., feladat (olvashatatlan szöveg és aláírás) IV. 7.]



1 Haraszty István: Ma Ön 

nyitja meg a kiállítást,

1972. július 27–28., 

 197–204. kép.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-2-b. alosztály Tárgy: Galántai György tata-

bányai megnyilatkozásai

Helyben

A Komárom Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. Osztály jelentése alap-

ján az alábbiakról tájékoztatjuk Alosztályvezetô elvtársat:

HAJDÚ LÁSZLÓ szerszámkészítô lakatos, Tatabánya sz. alatti

lakos 1973 novemberében bekapcsolódott a tatabányai KPVDSZ „Kör kettô”

ifjúsági klub munkájába, és ott rövidesen hangadó szerephez jutott. Kez-

deményezésére több olyan rendezvény került a klub mûsorába, amely alkal-

mas az ott jelenlévô fiatalok politikai nézeteinek negatív irányba való

befolyásolására. 

Hajdú 1974. február 7-én elôadást tartott „Holtat ôrzött a kriptában?”

címmel. Az elôadás 15 fiatal jelenlétében lett megtartva. Bevezetôjében

a balatonboglári kápolnatárlatok jelentôségérôl beszélt általában, majd

rátért a Népszabadság 1973. december 16-i számában „Happening a kriptá-

ban” címmel megjelent cikk ismertetésére és bírálatára. 

Elmondta, hogy ô személyesen ismeri Galántai György festômûvészt, sa-

ját maga is részt vett a balatonboglári kiállításon, és ennek alapján ál-

líthatja, hogy a cikkben leírtak nem fedik a valóságot, s annak írója

Galántait akarta lejáratni.

Dicsérte Galántai mûvészi tehetségét és szervezôképességét, melynek

eredményeképpen jó kapcsolatokat alakított ki külföldi mûvészekkel. 

Hajdú elôadását követôen meghívták Galántait, aki 1974. március 7-én

a meghívás alapján elôadást tartott a klubban. Az elôadáson 19 fiatal

vett részt. Galántai az elôadást diafilmek vetítésével egybekötve tar-

totta, és a különbözô mûvészeti irányzatokat magyarázta. Az elôadás elsô

részében a budapesti mûtermét, saját és barátai festményeit, valamint az

elôzô években rendezett kiállítások anyagát vetítette le és fûzött magya-

rázatot hozzá. Haraszty István mûveinek bemutatásánál Galántai elmond-

ta, hogy a kiállítás rendezéséhez nem kapták meg az engedélyt, ezért a

két ajtófélfa közé egy nemzetiszínû szalagot rajzszögeztek, és a szalag

fölé egy ollót akasztottak, hogy aki akarja, vágja el a szalagot, és ak-

kor megnézheti a kiállítást, de senki nem vágta el, hanem átbújtak alatta.1

A diafilmek vetítését a hallgatóság egy része unalmasnak találta, és 21

óra tájban kb. hatan elhagyták a termet. Ezt követôen Galántai a balaton-

boglári tevékenységét dokumentáló diafilmeket mutatta be, majd kb. 22 óra

után a még jelenlévô 9-10 fiatal kérdéseire válaszolt. Kiss Ferenc tata-

bányai lakos, az ifjúsági klub vezetôje felvetette, hogy annak ellenére,

hogy Majakovszkij jó költô volt, nem biztos, hogy ismernénk a nevét, ha

annak idején nem áll le vitatkozni Leninnel és Lunacsevszkijjel [sic!], fôleg

olyan korban, amikor veszélyes volt bármirôl is vitázni. Galántai erre úgy

reagált, hogy „ha valami újat csinálsz, ellenállásba ütközöl, a fene tudja

miért, az újdonság miatt talán, mert az emberek nehezen szokják meg az újat”. 

D. I. és F. S. társadalmi kapcsolatok elmondták, hogy Galántai elôadá-

sán és az azt követô beszélgetés során óvatosan nyilatkozott, fôleg a mû-

vészeti kérdésekrôl, irányzatokról beszélt, és a hallgatóság is csak pasz-

szív résztvevôje volt az elôadásnak, majd az ezt követô beszélgetésnek.
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Körülbelül 22 óra után, amikor a hallgatóság fele elment, Kiss Ferenc

és Hajdú László megjegyzései és kérdései alapján kezdôdött politikai jel-

legû beszélgetés, de rajtuk kívül a többi fiatal továbbra is passzív ma-

radt. A beszélgetések fôleg a balatonboglári kápolnamûterem bezárásával

voltak kapcsolatosak. 

Galántai válaszában gúnyosan nyilatkozott a helyi tanács intézkedé-

seirôl és a róla szóló cikket író Szabó Lászlóról. Elmondta, hogy az utol-

só kiállítás teljes anyagát lektorálták, és a megyei szervek is engedé-

lyezték a kiállítást, de a helyi tanács nem. Fütyültek a lektorátusra és

a megyére. Kimentek ellenôrizni, hogy valóban csak azok a képek szere-

pelnek-e, amelyeket engedélyeztek. Az ellenôrzést úgy végezték, hogy elol-

vasták a kép címét, és megmérték a képe méretét. Ez adta neki az ötle-

tet olyan plakátok készítéséhez, amirôl a szerzô neve és a kép címe

lemaradt, és csak mérete van a képnek meg egy lektorátusi pecsét. 

A kápolna bezárásáról elmondta, hogy barátaival bent ücsörögtek, ami-

kor megjelentek a tanács emberei, még írógépet is hoztak magukkal meg

gépírónôt. Voltak vagy húszan, és megkérték, hogy a barátait küldje el,

mert vele szeretnének beszélni, majd közölték, hogy távoznia kell. Ga-

lántai megjegyezte, hogy egyszerûbb lett volna, ha egy levelet küldenek

neki, vagy bármi mást, de a rengeteg ember csak ténfergett ott, és mennyit

kapnak ezért, amikor dolgozhatnának is. 

Elmondta még, hogy bírósági eljárást nem indítottak ellene, de az egy-

házat „felkérték”, hogy nyújtson be ellene keresetet a szerzôdés felbon-

tására. Ôt ez nem érdekli, csak hagyják élni, de nem érti, hogy miért vet-

ték el tôle a kápolnát, hiszen 25 évig nem kellett senkinek, és az az

érzése, hogy ezután sem kell.

Az újságcikkel kapcsolatban kijelentette, hogy „Szabó kitalált egy me-

sét, hogy önmagát nyugtassa”. Ezzel kapcsolatban elmondott egy befeje-

zetlen piros alma-rendôr hasonlatot, melyben Galántai a piros alma és

Szabó a rendôr. „Megy a piros alma az úton és szembe vele egy rendôr.

Mondja a rendôr: jé, egy piros alma. Lehet, hogy nem is piros, lehet, hogy

elpirult. Miért pirult el? Mert biztos bûnös. De, ha bûnös és azért pi-

rult el stb… Szóval ezzel nyugtatja önmagát.”

A beszélgetés 24 óra körül ért véget, és Galántai azzal búcsúzott, hogy

a fiatalok meglátogathatják a mûtermében, és akkor bemutatja a mûtermét,

és majd egyéb köröknek is bemutatja ôket, de arról nem nyilatkozott, hogy

ezek a körök milyen jellegûek. 

1974 márciusában szerzett információ szerint Kiss Ferenc és Hajdú Lász-

ló június végén vagy július elején háromnapos megyei mûvészeti találko-

zó szervezését tervezi Csémpusztán. Elképzelésük szerint a találkozón a

megye valamennyi mûvészettel foglalkozó fiatalja részt venne, és meghív-

nának országos hírû mûvészeket is, de a meghívandó személyekrôl még nem

döntöttek. 

Budapest, 1974. június 20.

Készült: 2 pld.-ban

Kapja: címzett

11-OD-4148/I.

Nyt. sz.: 2-2-197

BI/É.

[TH O-16268/2, 137–139. o., Horgászok II. fn. dosszié, az elsô oldal alján kézírással: 4/4-62, 4/2-250]



1 A Magyar Képzômûvészek 

Szövetsége, a Somogy Me-

gyei Tanács és a Balaton-

boglári Községi Tanács kö-

zös szervezésében létrejött

Modern Magyar Mûvek címû 

kiállítás, amelyet a szövet-

ség fôtitkára, Mikó Sándor

nyitott meg.

1 A Madaras változatok 

(1971) nyomatszéria egy

lapja,  129. dok. is.
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161.

Dr. Molnár Ferenc elvtárs 

államtitkár

Budapest

Tisztelt Molnár Elvtárs!

Örömmel jelenthetem, hogy befejezôdött a balatonboglári kápolna felújí-

tása, és július 26-án kerül sor megyénk új kamara kiállító helyiségének

megnyitására. A Magyar Képzômûvészek Szövetsége készséges közremûködé-

sével a Mûcsarnok napjaink tizenkét jelentôs magyar festôjének egy-egy

mûvét állítja ki.1

A megnyitó napján – délután 1/2 5 órakor – tájékoztatni fogjuk a na-

pi és a hetilapok, a rádió és a televízió munkatársait a Temetôdomb mû-

vészeti fejlesztési programjáról. 

Megtiszteltetés lenne számunkra, ha a tárlat megnyitásán Molnár elv-

társ is részt venne, illetve ha elfoglaltsága ezt nem teszi lehetôvé, egy

másik idôpontban tájékoztatnánk további elképzeléseinkrôl. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Kocsis László

Kaposvár, 1974. július 22. 

[MOL XIX-I-7-n, kézírással a lap tetején: L. Molnár F. Lássa Garamvölgyi (?) et, Irattárba tehetô: 118. 827. Kérjük az elôzmé-

nyekhez csatolni. Bné, V.22.]

162.

Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság

III/III. Osztály

Belügyminisztérium „Szigorúan titkos!”

III/III-4. Osztály Ikt. sz.: 11-3463

Vezetôjének! 1+1 lap

1974. szept. 27.

Budapest

Tárgy: Galántai Tibor (sic!) grafikus

Tájékoztatás és esetleges felhasználás céljából mellékelten megküldjük

Galántai Tibor (sic!) grafikus, budapesti lakos által készített rajz ere-

deti példányát,1 mivel annak középsô része torzítottan feltehetôen ho-

rogkeresztet ábrázol. E rajzot és még néhányat egyik szegedi joghallga-

tó személyesen kapta Galántaitól azzal a céllal, hogy a JATE Jogtudományi

Kar „Impulzus” címû folyóiratában megjelentessék.



1 A levelet kapták: Kocsis 

László eln. h., Honfi István

o. v. MPB, Ágoston Ernô ta-

nácselnök, Balatonboglár,

Mikó Sándor iparmûvész,

Erôss Tamás iparmûvész,

Mezei Gábor, Csorba Géza

o. v. Mûvelôdésügyi Minisz-

térium, Bereczky Loránd,

MSZMP KB, Gádor Endre, 

a Magyar Iparmûvészeti 

Fôiskola rektora, Vass Antal

egyetemi tanár, Vadas

József, Corvina Kiadó,

Bakai János, a Siófoki

Járási Pártbizottság titká-

ra, Pogány Gábor, a Fiatal

Képzômûvészek Stúdiójá-

nak titkára.

1
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Egyben kérjük, hogy mivel az anyag operatív módon jutott birtokunkba,

bármilyen nyílt intézkedés megtétele elôtt osztályunkkal vegye fel a kap-

csolatot. 

Szeged, 1974. szeptember 26. 

Bán István r. ôrgy. 

osztályvezetô 

K: 2 pl. / Nagy E.

K: 1 pl. Címzett

1 pl. 57/13.

G: Ksné

Nytsz: 57/12-408/1974. 

[TH O-16268/2, 153. o., Horgászok II. fn. dosszié saját kezû aláírással, az oldal alján kézírással: 4-2079, 4/2-388.]

163.

Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya

7401 Kaposvár, Pf. 122. Tel.: 11-240

Szám: 21463/1974.

Csorba Géza elvtárs

Budapest

Kedves Csorba Elvtárs!1

1974. december 19-én (csütörtökön) de. 11 órakor Budapesten, a Magyar

Képzômûvészek Szövetsége székházában megbeszélést kívánunk tartani a ba-

latonboglári Temetôdomb képzômûvészeti terveirôl. 

Tájékoztatásként közlöm, hogy 1974. év nyarán Mikó Sándor és Erôss Ta-

más elvtársak messzemenô támogatásával megnyitottuk a Balatonboglári ká-

polnatárlatot. A nyár folyamán Kovács Béla mûtörténész rendezésében két

kiállítást mutattunk be mai magyar alkotók mûveibôl. A kiállításokat

több ezer hazai és külföldi érdeklôdô tekintette meg, és elismerôen nyi-

latkoztak a szakemberek is. E tény ösztönöz bennünket arra, hogy Bala-

tonbogláron megteremtsük, illetve bôvítsük a mai magyar képzômûvészet

reprezentatív bemutatásának feltételeit. 

Az ez év nyarán elkészült kápolnától 80 m-re egy másik kápolna is ren-

delkezésünkre áll. Ennek tanácsi kezelésbe vétele folyamatban van. Ter-

veink szerint – ehhez az Ön segítségét is kérjük – a jövô nyárra már

mindkét kápolnában kiállítást szeretnénk rendezni. 

Az elképzeléseinkkel kapcsolatos részletek megbeszélése érdekében tisz-

telettel kérem, hogy a fent jelzett idôben Aba-Novák Judit elvtársnô hi-

vatali helyiségében szíveskedjen megjelenni. 

Kaposvár, 1974. december 10. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Svenda István

osztályvezetô

[SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi osztály; MOL XIX-I-7-n, saját kezû aláírással]



1 Lásd THO-16268/2., 

180–181. o., Horgászok II.

fn. dosszié.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

III/III-4-a. alosztály 1. sz. pld.

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.

Vette:

Idô: 1975. I. 14.

Hely: „Fogas” fn. k-lakás

Tárgy: Galántai György

JELENTÉS

Budapest, 1975. február 3.

„Eörsi István Fiatal Mûvészek Klubja-beli estjén1 váratlanul találkoz-

tam Galántai Györggyel, akit azt megelôzôen igen hosszú ideig nem lát-

tam. Elmondta, hogy járt idôközben Balatonbogláron, ahol többé nincs re-

ménye arra, hogy bármilyen tevékenységet is folytasson. Arról is beszélt,

hogy a kápolnát átépítették. Az 1970–1973 közti balatonboglári nyarak-

ról 1973 végén elkezdett dokumentumkönyv munkálatai stagnálnak. Galán-

tai elmondta, hogy jelenleg nem dolgozik a könyvön, de az nincs is befe-

jezve. Anyagi problémákról panaszkodott, megélhetése alig van biztosítva.

Beszélgetésünk során nem tért ki olyan kérdésekre, amelyek a Halász-cso-

porttal fenntartott kapcsolatára utaltak volna; feltehetô, hogy jelen-

leg nem tart szoros kapcsolatot a Halász-csoporttal.”

„Pécsi Zoltán” sk.

Megjegyzés: „Pécsi Zoltán” tmb. kapcsolatunknak Galántai György festô-

mûvészrôl adott jelentése informatív értékû. A keletkezett adatok alap-

ján az alábbiakat állapíthatjuk meg:

1.) Galántainak továbbra is tervei voltak a balatonboglári kápolnával,

amelyet 1973-ban bérelt. Ezt mutatja a Balatonbogláron tett látoga-

tása. Az ott szerzett személyes tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs

lehetôsége a kápolnát kiállítás céljából a jövôben fenntartani.

2.) Tervezte a balatonboglári kápolna-kiállításról dokumentumkönyv ké-

szítését, amelyet elkezdett, azonban feltehetôen anyagi nehézségei

miatt nem fejezett be.

3.) Tmb. kapcsolatunknak nincs tudomása arról, hogy Galántai Gy. kapcso-

latot tartana Halász Péterrel és csoportjával.

Feladat: A tmb.-nek Halász Péterrôl szóló jelentésében.

K: 3 pld./Sné 

K: 1 pld. „Horgászok” d.

1 pld. M-do.

1 pld. táj. tiszt

Nyt.sz.: 4/7-196.

[TH O-16268/2., 169. o., Horgászok II. fn. dosszié]



1 A megyei tanács a meg-

nyitó után bezáratta a

kiállítást, annak ellenére,

hogy a lektorátusi zsûri el-

fogadta a kiállításra kerülô

anyagot. Errôl részleteseb-

ben: MOL MDP–MSZMP

Iratok Osztálya, 288. f.

36/1975/14. ô. e.
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Községi Tanács Elnökétôl Tárgy: Kápolnatárlatok 

8630 Balatonboglár rendezése

Szabadság út 15. 2781/1975. szám

Tel.: 17.

Hiv.szám: 10790-9/1975

Somogy megyei tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya

Svenda István osztályvezetô elvtárs 

Kaposvár

A Somogy megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya a balatonboglári Ká-

polnatárlatok programjának összeállítására és megrendezésére Vadas József

mûvészettörténészt kérte fel. 

Az 1975. évi Kápolnatárlatok programjának összeállításában a megyei

tanács mûvelôdési osztálya részérôl Gulyás József elvtárs vett részt.

A tárlaton kiállító mûvészek felkérését a balatonboglári községi tanács

végezte. A községi tanács ezen túlmenôen a kiállításokkal kapcsolatos

egyéb teendôket személyi és tárgyi vonatkozásban elvégezte. 

A szoborpark kialakítása és az elsô tárlat sikeres megrendezése bizo-

nyítja a községi tanács megfelelô hozzáállását. Kemény György kiállítá-

sával1 azonban bebizonyosodott az a tény, hogy a program összeállítását

nem az igényeknek és az elvárásoknak megfelelôen végezték. Ezt a tényt

alátámasztja a kiállítás anyaga, és az ezzel kapcsolatos bonyodalmak,

amelyek a kiállítás bezáráshoz vezettek. A sajnálatos események után Gu-

lyás elvtárssal szóban közöltem, hogy a balatonboglári községi tanács az

ilyen elôzmények után az elôre bejelentett program megvalósításában nem

vesz részt, és ezért felelôsséget nem vállal. Így Vadas József további

felkérését sem vállalhatjuk. 

A fentiek figyelembevételével új program összeállítását javasoltuk, és

ehhez megfelelô segítséget nyújtottunk (szállítási és egyéb tárgyi fel-

tételek) „Buzsáki népmûvészet” c. kiállítás, amely nagy sikert aratott.

A tapasztalt hiányosságok jövôbeni megszüntetése érdekében kérem Svenda

elvtársat, hogy az 1976-os kiállítási idényre a balatonboglári Vikár Bé-

la Mûvelôdési Ház költségvetésében biztosítsa a Megyei Tanács Mûvelôdé-

si Osztálya a fenntartási és üzemelési költségeket, és a mûvelôdési ház

kapjon megbízást és felhatalmazást az 1976. évi kiállítási program

összeállítására, és a kiállítások megrendezésére.

Balatonboglár, 1975. szeptember 8. 

Ágoston Ernô tanácselnök

[SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi osztály]



LEVÉLTÁRI FORRÁSJEGYZÉK
1

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, B/1967–1974. (Állami Biztosítóval kapcsolatos ügyek)

Artpool–Boglár, B/1/1967. Háztartási biztosítási kötvény, 1967. július 27. Háztartási biztosítás kötése a balatonboglári
Körmendy-kápolnára. Szerzôdô fél: Galántai György.

Artpool–Boglár, B/1/1968. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának díjfelszólító levelezôlapja, 1968. november 5.

Felszólítás díjhátralék befizetésére.

Artpool–Boglár, B/2/1968. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1968. december 12.

Felszólítás díjhátralék befizetésére.

Artpool–Boglár, B/1a, b/1969. Ajánlott levelek feladóvevényei, 2 db, címzett: Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókja, 

1969. július 23. és szeptember 20. Betöréssel kapcsolatos levelezés feladóvevényei.

Artpool–Boglár, B/2/1969. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1969. augusztus 8.

Idôpont egyeztetése betöréssel kapcsolatos kárfelmérés ügyében.

Artpool–Boglár, B/3/1969. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1968. szeptember 16.

Idôpont egyeztetése betöréssel kapcsolatos kárfelmérés ügyében.

Artpool–Boglár, B/1/1970. Feladó: Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókja (csekkszelvény), 1970. február 7. 4008 Ft
kártérítés megküldése.

Artpool–Boglár, B/2/1970. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1970. november 18.

Felszólítás díjhátralék befizetésére.

Artpool–Boglár, B/3/1970. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1970. december 11.

Felszólítás díjhátralék befizetésére.

Artpool–Boglár, B/1/1971. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának elismervénye Galántai György részére, 

1971. július 12., biztosítás esedékes díjának befizetésérôl.

Artpool–Boglár, B/1/1972. Galántai György levele az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának, 1972. január 4. 

Bejelentés betöréskárról.

Artpool–Boglár, B/2/1972. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1972. január 13.

Válasz betöréskár bejelentésére, idôpont-egyeztetés helyszíni kárrendezésre.

Artpool–Boglár, B/3/1972. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1972. április 27.

Idôpont-egyeztetés helyszíni kárrendezésre, felszólítás rendôrségi határozat megküldésére.

Artpool–Boglár, B/4/1972 Galántai György levele az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának + feladóvevény, 

1972. május 2., rendôrségi határozattal kapcsolatosan.

Artpool–Boglár, B/5/1972. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1972. július 10.

Felszólítás üvegkárral kapcsolatos számla megküldésére.

Artpool–Boglár, B/6a/1972. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1972. október 16.

Ismételt felszólítás üvegkárral kapcsolatos számla megküldésére. (Hozzáragasztva: Galántai Gy. 

az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának küldött ajánlott válaszlevelének feladóvevénye, 

1972. október 20.)
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Artpool–Boglár, B/1/1973. Szabó István („SENKI A”) kézírásos levele, 1973. január 5., üvegezéssel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, B/2/1973. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1973. március 30.

Ismételt felszólítás az üvegszámla és a rendôrségi határozat megküldésére, idôpont-egyeztetés 
helyszíni kárrendezésre.

Artpool–Boglár, B/3/1973. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1973. május 25.

Ismételt felszólítás az üvegszámla és a rendôrségi határozat megküldésére + idôpont-egyeztetés
helyszíni kárrendezésre.

Artpool–Boglár, B/4/1973. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1973. június 28.

Értesítés biztosítás felmondásáról.

Artpool–Boglár, B/4a/1973. Galántai György kézírásos feljegyzése, d. n. [1973. június 28. után], biztosításkötés 
elutasításáról.

Artpool–Boglár, B/5/1973 Tóth Gábor levele Galántai Györgynek, 1973. július 6., biztosítás megkötésével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, B/6/1973. Tûzbiztosítási kötvény, Állami Biztosító, II. ker. Ig., Budapest, 1973. július 31. Tûzbiztosítás
kötése a balatonboglári kápolnamûteremre. Szerzôdô fél: Galántai György.

Artpool–Boglár, B/7/1973. Kötvény egyéni balesetbiztosításról, 1973. július 31. Szerzôdô fél: Galántai György.

Artpool–Boglár, B/8/1973. Betöréses lopás és rablás biztosítási kötvény, Állami Biztosító, II. ker. Ig., Budapest, 1973.

július 31. Biztosítás kötése a balatonboglári kápolnamûteremre. Szerzôdô fél: Galántai György.

Artpool–Boglár, B/9/1973. Az Állami Biztosító Fonyódi Járási Fiókjának levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 2.

Kártérítés elutasítása.

Artpool–Boglár, B/1/1974. Az OTP Budapest II. ker. fiókjának levele Galántai Györgynek, 1974. június 24. Értesítés 30 Ft
„rendelkezésre tartásáról”.

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, E/1966–1974. (egyházi ügyekkel kapcsolatos levelezés)

Artpool–Boglár, E/1/1966. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1966. június 21. 

A kápolna bérbeadásával kapcsolatos egyeztetések.

Artpool–Boglár, E/2/1966. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1966. december 21. 

Tájékoztatás a kápolna bérbeadásával kapcsolatos elôzetes ügyintézésrôl.

Artpool–Boglár, E/1/1967. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1967. március 1. 

Tájékoztatás a kápolna bérbeadásával kapcsolatos elôzetes ügyintézésrôl.

� 1. dok. 

Artpool–Boglár, E/2/1967. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1967. április 20. 

A bérbeadással kapcsolatos hivatali egyeztetés; a hátoldalon Galántai György kézírásos levele szüleinek.

� 2. dok. 

Artpool–Boglár, E/3/1967. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1967. október 29. 

Tájékoztatás a kápolna bérbeadásával kapcsolatos elôzetes ügyintézésrôl.

Artpool–Boglár, E/1/1968. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. február 7. 

Tájékoztatás a kápolna bérbeadásával kapcsolatos elôzetes ügyintézésrôl.

Artpool–Boglár, E/2/1968. Bérleti szerzôdés, 1968. február 25., a kápolna bérbeadásáról.

� 5. dok. Ue. még: Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana, f. 130-1/1968.; SML XXVII.

518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. (hiteles másolat,

1973. június 15.)
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Artpool–Boglár, E/3/1968. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. február 26., 

a bérleti szerzôdéssel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, E/4/1968. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. március 15. 

A bérleti szerzôdés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás.

� 7. dok. 

Artpool–Boglár, E/5/1968. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. június 25. 

Beszámoló a kápolna tatarozásához küldött üvegtáblák sérülésérôl.

Artpool–Boglár, E/6a, b/1968. a) Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. július 4., 

a kápolna tatarozásához küldött üvegtáblákkal kapcsolatban
b) MÁV kiszolgáltatás elôtti kárjegyzôkönyv, 1968. július 4., a megküldött áru sérülésérôl 
és részleges elveszésérôl.

Artpool–Boglár, E/7/1968. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1968. október 5., 

a kápolna tatarozásához küldött dolgokról.

Artpool–Boglár, E/8/1968. Galántai György levele a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközségnek, 

1968. december 12., melyben kéri Árvay Géza festômûvész bérlôtársi jogának elfogadását.

Artpool–Boglár, E/1/1969. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1969. január 16. 

(Megjegyzés: ráragasztva az E/8/1968-ra.) Válasz Árvay Géza festômûvész bérlôtársi jogának 
elfogadásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, E/2/1969. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1969. június 25. 

Értesítés betörésrôl.

Artpool–Boglár, E/3a, b/1969. a) Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1969. július 20. 

Tájékoztatás a kápolna bérbevételével, valamint külsô és belsô tatarozásával kapcsolatos új ajánlatról
b) Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1969. július 20. 

A hivatalos levélhez mellékelt baráti magyarázat.

Artpool–Boglár, E/4/1969. Czövek Jenô püspöki tanácsos, plébános levele Galántai Györgynek, 1969. augusztus 27., 

az egyházközség tulajdonán kívüli területek parkosításáról és Pátzayné bérbevételi szándékáról.

Artpool–Boglár, E/1/1970. Galántai György levele Czövek Jenônek + boríték, 1970. május 30. (a címzett meghalt 

felirattal visszaküldve), a tatarozással kapcsolatos ügyintézésrôl.

Artpool–Boglár, E/2a, a) Bérleti szerzôdés tervezet a Gaál család és Galántai György között, (piszkozat); a/1) 

a/1, b, c/1970. gépelt tisztázat. A Gaál Gaston-kápolna bérbevételére vonatkozó szerzôdés tervezete
b) Galántai György levele a Gaál Gaston család képviselôjének, 1970. szeptember 15.

c) Galántai György feljegyzése (a hátoldalon terv-vázlatok). A kápolna bérbevétele mellett szóló
indokok.

Artpool–Boglár, E/1/1973. A kaposvári 2. sz. ügyvédi munkaközösség levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 6. 

Az 1968. február 25-én kelt bérleti szerzôdés felmondása.

� 90. dok. 

Artpool–Boglár, E/2/1973. Galántai György levele dr. Szilli Gyula ügyvédnek, (piszkozat), 1973. augusztus 14. Galántai
válasza a bérleti szerzôdés felmondásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, E/3/1973. A balatonboglári r. k. egyházközség kereseti kérelme a Lengyeltóti Járásbíróságnak, 

1973. augusztus 21., az azonnali hatályú felmondás érvényességének megállapítása ügyében.

� 102. dok. 

Artpool–Boglár, E/4/1973. P. II.20.443/1973. sz. idézô végzés 1973. szeptember 24-re a Lengyeltóti Járásbíróságra 

+ boríték, 1973. augusztus 23., a bérleti jogviszony felmondását érvényesítô per ügyében.
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Artpool–Boglár, E/5/1973. Galántai György levele dr. Szilli Gyula ügyvédnek, 1973. augusztus 29. (2 példány). 

A bérleti szerzôdés felmondásával kapcsolatos ellenvetések, peren kívüli megállapodás kérése.

Artpool–Boglár, E/6/1973. Dr. Szilli Gyula levele Galántai Györgynek, 1973. szeptember 3. (Megjegyzés: 1 lapra ragasztva

az E/5/1973.-mal.) Tájékoztatás arról, hogy a per megindulása miatt már nem tud érdemben 
válaszolni.

Artpool–Boglár, E/7/1973. Galántai György kérelme a Lengyeltóti Járásbírósághoz, 1973. szeptember 14. (másodpéldány),

a bérleti jogviszony felmondásának érvényességét megállapító keresettel kapcsolatban.

� 120. dok. 

Artpool–Boglár, E/8/1973. P. II.20.443./1973-4. sz. bírósági végzés a Galántai György és az r. k. egyházközösség közötti

bérleti jogviszony felmondásának érvényességét tárgyaló perben + boríték, 1973. szeptember

24., a per megszüntetésérôl.

Artpool–Boglár, E/1/1974. Szôllôsi Ferenc plébános levele Galántai Györgynek + boríték, 1974. május 6., a kápolnában
maradt holmik elszállításával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, E/2/1974. Galántai György levele Szôllôsi Ferenc plébánosnak, 1974. május 10., a kápolnában maradt 
holmik ideiglenes tárolásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, E/3/1974. Szôllôsi Ferenc plébános válaszképeslapja Galántai Györgynek, május 14., a kápolnában 
maradt holmik ideiglenes tárolásával kapcsolatban.

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, K/1967–1974. (a kiállításokkal kapcsolatos iratok és hivatali levelezés)

Artpool–Boglár, K/1/1967. A balatonboglári temetôkápolna alap- és metszetrajza, készítette Galántai György (a hátoldalon

különbözô jegyzetekkel), 1967.

Artpool–Boglár, K/1/1968. A balatonboglári temetôkápolna belsô kiképzésének tervezete (jegyzetekkel, anyagszükséglettel),

készítette: Galántai György, 1968.

Artpool–Boglár, K/2/1968. Emléktábla szövege német, angol, orosz nyelven (a magyar eredeti hiányzik). A balatonboglári
Körmendy-kápolna falára Galántai György által elhelyezett négynyelvû tábla szövege.

Artpool–Boglár, K/1/1971. Balatonboglári Kápolna-Tárlatok, 1971. Az 1971-es év mûvészeti eseményeinek terve (vázlat).

Artpool–Boglár, K/2/1971. Ajánlott küldemények feladóvevényei (6 db, 1 lapra felragasztva), 1971. július 10. (A címzettek:
1. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, 2. Magyar Hírlap szerkesztôsége,
3. Somogyi Néplap szerkesztôsége, 4. Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus, 5. Somogy megyei Tanács
VB Elnöke, 6. Mûvelôdési Minisztérium Képzômûvészeti Fôoszt. Gádor Endre et.)

Artpool–Boglár, K/3/1971. Orvos András levele a Magyar Hírlap szerkesztôségének, 1971. július 20. Sajtó-helyreigazítási
kérelem.

� 19. dok. 

Artpool–Boglár, K/4/1971. Galántai György levele a Somogyi Néplap szerkesztôségébe, 1971. július 21.

Sajtó-helyreigazítási kérelem.

Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.

Artpool–Boglár, K/5/1971. Horváth Katalin levele Galántai Györgynek, 1971. július 21. Mellékelten küldi 
a sajtó-helyreigazítási kérelmet (K/4/1971.) és a Hock Jánosnak szóló levelet (T/4/1971.), 
valamint tájékoztat a lehetséges további jogi lépésekrôl. 

Artpool–Boglár, K/6/1971. Papp Antalnak, a Magyar Hírlap kulturális rovatvezetôjének a levele Orvos András

festômûvésznek + boríték, 1971. július 26. Helyreigazítási kérelem elutasítása.

� 21. dok. 
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Artpool–Boglár, K/7/1971. A kápolnatárlatok alkotóinak helyzetelemzô írása + 1 oldal melléklet (a kápolnatárlatokkal

kapcsolatban megjelent cikkek jegyzéke), 1971. július 30. Válasz a sajtóban megjelenô cikkekre, 
a kápolna addigi tevékenységének összefoglalása és értékelése. A címzettek: Somogy Megyei Tanács
VB elnök, Molnár Ferenc MSZMP KB, Ormos Tibor Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus, Gádor
Endre Mûvelôdésügyi Min., Jávori Béla Somogyi Néplap Szerkesztôsége, Darvasi István Magyar
Hírlap Szerkesztôsége.

� 23. dok. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 36/1971/40. ô. e.

Artpool–Boglár, K/8/1971. Jávori Béla, a Somogyi Néplap fôszerkesztôjének levele Galántai Györgynek, 1971. augusztus 2.

Helyreigazítási kérelem elutasítása.

� 25. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.

Artpool–Boglár, K/9/1971. Galántai György levele Aczél Györgynek, (kézírás, piszkozat), d. n. [1971. július vége],

személyes meghallgatás ügyében.

� 26. dok. 

Artpool–Boglár, K/10/1971. Aczél György levele Galántai Györgynek + boríték, 1971. augusztus 5. Közli, hogy Galántai
levelét a Mûvelôdésügyi Minisztériumba Gádor Endrének továbbította.

� 27. dok. 

Artpool–Boglár, K/11/1971. Gádor Endre, a Mûvelôdési Minisztérium osztályvezetôjének levele Galántai Györgynek 

+ boríték, 1971. augusztus 9. Személyes találkozó idôpontjának megbeszélése.

� 28. dok. 

Artpool–Boglár, K/12/1971. Vitaindító referátum, d. n. [1971. szeptember 25.]. A kápolnatárlatok alkotóinak a Fiatal
Mûvészek Klubjába meghirdetett találkozó alkalmából készített memoranduma.

� 30. dok. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 36/1971/40. ô. e.

Artpool–Boglár, K/13/1971. Galántai György levele a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátusnak + feladóvevény, 

1971. december 28. Zsûrikérelem és kiállítások megrendezésének bejelentése.

Artpool–Boglár, K/1/1972. Galántai György válasza Bartha Évának a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátusra + ajánlott

küldemény feladóvevénye, 1972. április 26. Tájékoztatás és zsûrikérelem bejelentése.

Artpool–Boglár, K/2/1972. Galántai György levele Bartha Évának, a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátusra + ajánlott

küldemény feladóvevénye, 1972. május 5., a zsûrivel kapcsolatban.

� 44. dok. 

Artpool–Boglár, K/3a, b/1972. a) Orvos András levele Galántai Györgynek, 1972. május 6.

b) Orvos András levele Galántai Györgynek, 1972. május 7., a zsûrikérelemmel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) A Képzô-és Iparmûvészeti Lektorátus Határozata (K-358/72.), Kiegészítés II., 1972. 

K/4a, b/1972. május 31. Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus határozata Haris László mûveivel kapcsolatban;
b) Zsûri-jegyzôkönyv, 1972.

Artpool–Boglár, K/5/1972. Galántai György levele a Mûvelôdési Minisztérium Képzômûvészeti osztályára, Gádor Endre

osztályvezetônek, 1972. június 14. Beszámoló az éves kiállítási programról, kérelem újvidéki
mûvészek bemutatására.

Ue. még: MOL XIX-I-4-m 118.195/1972

Artpool–Boglár, K/6/1972. Galántai György levele Bartha Évának a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátusra, 

1972. június 19. Értesítés kiállítás elmaradásáról.

Artpool–Boglár, K/7/1972. A Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus levele Galántai Györgynek, 1972. június 21. 

Elmaradt kiállítások tudomásulvétele.
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Artpool–Boglár, K/8/1972. Galántai György levele a Mûvelôdési Minisztérium Képzômûvészeti Osztályára, Gádor Endre

osztályvezetônek + ajánlott küldemény feladóvevénye, 1972. június 26. Beszámoló az éves
kiállítási programról, ismételt kérelem benyújtása újvidéki mûvészek bemutatására.

� 54. dok. 

Artpool–Boglár, K/9/1972. A Városépítési Tudományos és Tervezô Intézet Szakértôi véleménye a kápolnáról, 

1972. június 27., mûemlékvédelmi besorolással kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) Aknai Tamás levele Galántai Györgynek, 1972. július 6.; 

K/10a, b/1972. b) Mûtárgyjegyzék és a Baranya Megyei Tanács VB Mûv. Oszt. zsûri engedélye, 

1972. július 6. A Pécsi Mûhely és Haraszty István kiállításával kapcsolatban.

b) Ue. még: MOL XIX-I-4-m 118.393./1972

Artpool–Boglár, K/11/1972. Gádor Endre osztályvezetô (Mûvelôdési Minisztérium Képzômûvészeti Osztálya) levele

Galántai Györgynek + boríték, 1972. július 18. Az újvidéki mûvészek bemutatásának elutasítása.

� 56. dok. Ue. még: MOL XIX-I-4-m 118.195/1972

Artpool–Boglár, a) Ingatlanbérleti szerzôdés a Magyar Televízió Ifjúsági Osztály „Kaláka” produkciója 

K/12a, b/1972. és Galántai György festômûvész között + boríték, 1972. július 14., a „Kaláka” film forgatásával
kapcsolatban;
b) Garaguly István gyártásvezetô kísérôlevele. 

Artpool–Boglár, a) Garaguly István gyártásvezetô (Magyar Televízió Ifjúsági Osztály) megrendelôje 

K/13a, b, c/1972. elektromos ügyelet biztosítására a Fonyódi Áramszolgáltató Vállalattól, 1972. július 2.;

b) Dél-dunántúli Áramszolgáltató Váll. számlája Magyar Televízió, Balatonboglár

Kápolnatárlat helyszínre, 1972. július 21.;

c) beszedési megbízási értesítés a fenti számla kiegyenlítéseként + boríték, 1972. július 26.

A Kaláka film forgatásával kapcsolatos áramszolgáltatás.

Artpool–Boglár, a) Beke László levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. augusztus 13.;

K/14a, b/1972. b) Galántai György válasza + boríték, 1972. augusztus 18. (Az eredeti levél:

Artpool–Beke/Boglár.) A cseh–szlovák–magyar mûvészek találkozójával kapcsolatos levélváltás.

Artpool–Boglár, K/1/1973. Az 1973-as év mûvészeti eseményeinek programja. A meghívó-leporelló kézirata.

Artpool–Boglár, K/2a, b/1973. a) Szende Tamás tud. kutató (MTA Nyelvtudományi Intézet) levele a Népszabadság 

fôszerkesztôjének, 1973. december 17.;

b) Szende Tamás levele Galántai Györgynek, d. n., Szabó László cikkével kapcsolatban.

a) � 128. dok. b) � 127. dok. 

Artpool–Boglár, K/3/1973. Eörsi István: Mi bújt elô a kriptából?, 1974 [az eredeti dátum: 1973. december 19.], 

Válasz Szabó László cikkére.

� 131. dok. Ue. még: MTA-KK-AKH/Ms 6035/1

Artpool–Boglár, K/4/1973. Galántai György levele Sarlós Istvánnak, a Népszabadság fôszerkesztôjének, 

1973. december 22. A Szabó László-féle cikkel kapcsolatos olvasói levelek megkérése.

Artpool–Boglár, K/5/1973. Galántai György levele az MSZMP KB szakreferenséhez, Bereczky Lorándhoz, 

1973. december 22. A Sarlós Istvánhoz írott levél megküldése.

Artpool–Boglár, K/6/1973. Galántai György levele a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alap Jogi Osztályához, 

1973. december 22. Telefonkérelemhez szabad foglalkozású alkotótevékenységérôl szóló 
igazolás megkérése.

Artpool–Boglár, K/7/1973. Dr. Varga Gyula tatai tanácselnök levele Galántai Györgynek, 1973. december 22. 

(befûzve a K/2/1974. eredeti példányába). A tatai MÁVAUT pályaudvar díszítésére szóló
megrendelés lemondása.

� 134. dok. 
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Artpool–Boglár, a) Galántai beadványa a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alap Jogi Osztályához, 

K/8a, b/1973. d. n. [1973. december 18.];

b) Ue. piszkozat. Kérelem sajtó-helyreigazítási eljárás megindítására.

Artpool–Boglár, K/1/1974. Dr. Batta János osztályvezetô (Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alap) válasza Galántai

Györgynek + boríték, 1974. január 3. Telefonkérelemmel kapcsolatos támogatási kérelem
elutasítása.

� 137. dok. 

Artpool–Boglár, K/2/1974. Galántai György dokumentációja, 1974. január 9., 33 oldal, eredeti példány (készült

5 példányban). Válasz a Szabó László-féle cikk megállapításaira. (Kapták: MSZMP KB, 
Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja, Mûvelôdésügyi Min., Magyar Képzô- és Iparmûvészek
Szövetsége.)

Artpool–Boglár, K/3/1974. Galántai György levele dr. Varga Gyula tatai tanácselnöknek, 1974. február 4. 

(befûzve a K/2/1974. eredeti példányába), a tatai MÁVAUT pályaudvarra készülô megbízással
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, K/4/1974. Galántai György levele a Magyar Képzômûvészek Szövetsége Mûvészeti Írók Szakosztályához 

+ ajánlott küldemény feladóvevénye, 1974. február 9. (befûzve a K/2/1974. eredeti

példányába), a Szabó László-féle cikk kapcsán felmerült problémák értékelésével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, K/5/1974. Dr. Varga Gyula tatai tanácselnök levele Galántai Györgynek, 1974. március 20. 

(befûzve a K/2/1974. eredeti példányába) . Megbízás lemondása.

Artpool–Boglár, K/6/1974. Galántai György levele Szabó Jánoshoz, a KISZ Központi Lapjának fôszerkesztôjéhez 

+ ajánlott küldemény feladóvevénye, 1974. augusztus 24. Kérés Takács István „Fiat pax et ars”
címû cikkével kapcsolatos válasz leközlésére.

Artpool–Boglár, K/7/1974. A Magyar Ifjúság levele Galántai Györgynek + boríték, 1974. szeptember 26. Értesítés a válasz
leközlésérôl.

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, ML/1968–1983. (a kiállításokkal és mûvészeti eseményekkel kapcsolatos

magánlevelezés, ügyintézés dokumentumai)

Artpool–Boglár, ML/1/1968. Üvegesek Kisipari Termelô Szövetkezet jegyzéke, 1968. június 7., a kápolna tatarozásához 
és a kiállításokhoz vásárolt 72 db üvegtábláról.

Artpool–Boglár, ML/2/1968. Fuvarlevél különbözô építési anyagok vonaton való feladásáról, 1968. június 11. 

Feladó: Galántai György Budapest, címzett: Czövek Jenô Balatonboglár.

Artpool–Boglár, ML/1/1970. Karczag László levele Magyar Józsefnek + boríték, 1970. július 28., a Rónay Györgynél 
és Borsos Miklósnál tett látogatásról.

Artpool–Boglár, ML/2/1970. Özv. Pádly Pálné levele Magyar Józsefnek, 1970. augusztus 15., a lakáskulcsok visszaküldésével
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/3/1970. Somlyó György levele a balatonboglári kápolnatárlat alkotócsoportjának + boríték, 

1970. november 9. Gratuláció.

Artpool–Boglár, ML/4/1970. Balogh Ferenc levele Magyar Józsefnek, 1970. d. n., személyes ügyben.

Artpool–Boglár, ML/5/1970. Sztankovits Béla levelezôlapja Galántai Györgynek, 1970 (?), augusztus 12 (?). 

Lemondja a vasárnapi (13-a) szereplést.

Artpool–Boglár, ML/1/1971. (Sáros) András levele Galántai Györgynek, 1971. június 16., katalógusfotókkal és a kiállításra
szánt grafikákkal kapcsolatban.
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Artpool–Boglár, ML/2/1971. Máté Gyula levele Galántai Györgynek 1971. június 20. Tiltakozik Bertalan Sándor nevében is 
a meghívón való szerepeltetésük miatt.

Artpool–Boglár, ML/3/1971. Illés Árpád levele Galántai Györgynek + boríték, 1971. augusztus 2. Baráti tanácsok 
a kápolnatárlatok további szervezésével kapcsolatban.

� 24. dok. 

Artpool–Boglár, ML/4/1971. Kováts Albert levele Galántai Györgynek, 1971. augusztus 6., mûtárgyszállítással kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/5/1971. Haász István levele Galántai Györgynek, 1971. augusztus 25., kiállítási ügyekkel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/6/1971. Karsai János levele (saját mûsorának plakátja: „Az élet bonyolult?”) Galántai Györgynek, d. n.

[1971?]. Megköszöni a meghívást.

Artpool–Boglár, ML/7/1971. Türk Péter levele Galántai Györgynek + boríték, d.n., [1971. június ?], a kiállításon szereplô két
munkájával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, 3 db postai átutalási szelvény: 1. Csáji Attila (200 Ft), hátoldalán: Cs. A. és Bak Imre 

ML/8/1–3/1971. katalógus része, 1971. június 16.; 2. Sáros András (100 Ft), 1971. július 19.; 3. Sáros András

(80 Ft), 1971. szeptember 16. Hozzájárulások a katalógus költségéhez.

Artpool–Boglár, 1–14. a Fôvárosi Nyomdaipari Vállalat által Galántai György nevére kiállított 14 db számla, 

ML/9/1–16/1971. ill. nyugta, 1971. május 17–szeptember 9.; 15. boríték; 16. levélpapír. Az 1971-es kiállításokhoz
mûsor, meghívó, a katalógushoz borító, katalóguslapok, klisé, valamint boríték és levélpapír
nyomdaköltségei.

Artpool–Boglár, ML/1/1972. Galántai György levele (Pinczehelyi) Sándornak (piszkozat), 1972. április 24., a Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/2/1972. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. május 3., a Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/3/1972. Beke László levele Galántai Györgynek, d. n. [1972?] május 6., a mûvészek meghívásával
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/4/1972. Galántai György levele (Pinczehelyi) Sándornak (piszkozat), 1972. május 11. A Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatos teendôk megbeszélése.

Artpool–Boglár, ML/5/1972. Galántai György levele (Gulyás) Gyulának + boríték (Gulyás Gyulának címezve), 

1972. május 12. Felkérés kiállításon való részvételre (címzett ismeretlen jelzéssel a feladóhoz
visszaküldve).

Artpool–Boglár, ML/6/1972. Tót Endre levele Galántai Györgynek + névjegykártya + boríték, 1972. május 18. 

A július 2–8. között tervezett kiállításon való részvétel lemondása.

Artpool–Boglár, a) Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek 1972. május 29.; 

ML/7a, b/1972. b) ua., 1972. június 2. A Pécsi Mûhely kiállításával kapcsolatos teendôk megbeszélése.

Artpool–Boglár, ML/8/1972. Hegyi Lóránd képeslapja Galántai Györgynek, 1972. június 4. Nyáron szeretné megkeresni.

Artpool–Boglár, ML/9/1972. Beke László levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. június 5., kápolna-ügyben.

Artpool–Boglár, ML/10/1972. Kass Jánosnak szóló levél borítékja (a levél hiányzik), [a borítékon postai címke: „nem fogadta

el”], 1972. június 7.

Artpool–Boglár, ML/11/1972. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. június 20. A Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatos teendôk megbeszélése.
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Artpool–Boglár, ML/12/1972. Galántai György levele Orvos András festômûvésznek Balatonboglárra + boríték, 

1972. június 29., a kiállítással kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/13/1972. Örsi Katalin és Molnár Gergely levele Galántai Györgynek, 1972. június 30. A Daily News-ban
megjelenô cikkel és fotókkal kapcsolatos kérések.

Artpool–Boglár, ML/14/1972. Türk Péter levele Galántai Györgynek, d. n. [1972. június ?], a kiállítási anyaggal kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/15/1972. Orvos András levele Galántai Györgynek, d. n. [1972. június ?], a Pécsi Mûhely kiállításának
zsûrizésével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/16/1972. Galántai György levele Szombathy Bálintnak (piszkozat), d. n. [1972. június ?]. A Bosch+Bosch
csoport meghívása Boglárra.

Artpool–Boglár, ML/17/1972. Szombathy Bálint levele Galántai Györgynek, d. n. [1972. június ?], a Bosch+Bosch boglári
meghívásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) Galántai György levele (Haraszty) Istvánnak (piszkozat), 1972. július 4., 

ML/18a, b/1972. A Pécsi Mûhellyel közös kiállítás teendôinek megbeszélése.
b) Nyugta, 1972. július 4., Haraszty meghívó-plakátjának nyomdaköltségérôl.

Artpool–Boglár, ML/19/1972. Swierkiewicz Róbert levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. július 6., 

szállítási problémákról.

Artpool–Boglár, ML/20/1972. Ficzek Ferenc levele Galántai Györgynek, 1972. július 11., a kiállítási anyaggal kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) Beke László levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. július 14. 

ML/21a, b/1972. Tájékoztatás kérése a nyári programmal kapcsolatban.
b) Galántai György válasza, 1972. július 21. (az eredetit lásd: Artpool–Beke/Boglár).

Tájékoztató a nyári programról + térképrajz a kápolna megközelíthetôségérôl.

Artpool–Boglár, ML/22/1972. Halász Péter levele Galántai Györgynek (+ boríték az 1972-es Naplóba beragasztva), 

1972. július 17. Az elôadások idôpontjának és programjának egyeztetése.

Artpool–Boglár, a) Galántai György levele Kassák Lajosnénak (piszkozat), 1972. július 20., az In memoriam 
ML/23a, b/1972. Kassák címû anyag bemutatásával kapcsolatban.

b) Kassák Lajosné válasza, Galántai Györgynek, 1972. július 27., melyben lemondja a kiállítást.

Artpool–Boglár, ML/24/1972. Köllô Miklós levele Galántai Györgynek (+ boríték az 1972-es Naplóba beragasztva), 

1972. július 28. A Domino-csoport elôadásának idôpont-egyeztetése.

Artpool–Boglár, ML/25/1972. Köllô Miklós levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. augusztus 14. Idôpont módosítása.

Artpool–Boglár, ML/26/1972. Márk György levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. augusztus 15. A kápolnával
kapcsolatos képösszeállítás elkészítése.

Artpool–Boglár, ML/27/1972. Fuvarlevél 2db ajtószárny vasúti feladásáról. Feladó: Galántai Mátyás, Gyönk, címzett: Galántai
György, Balatonboglár, 1972. augusztus 18.

Artpool–Boglár, ML/28/1972. Haraszty István levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. augusztus 22. Diák küldésével
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/29/1972. Hegyi Lóránd levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. szeptember 5., az egyetemi kiállítások
ügyében.

Artpool–Boglár, ML/30/1972. Szabó István levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. október 21., a kápolnával kapcsolatos
ügyekrôl.
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Artpool–Boglár, ML/31/1972. Szabó István levele Galántai Györgynek, 1972. szeptember 19. A kápolna bezárásának tervével
kapcsolatos információk.

Artpool–Boglár, ML/32/1972. Szabó István levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. szeptember 20., a kápolnával
kapcsolatos ügyekrôl.

Artpool–Boglár, ML/33/1972. Szabó István levele Galántai Györgynek, d. n. + boríték, 1972. december 1., a kápolnával
kapcsolatos ügyekrôl (üvegezés).

Artpool–Boglár, ML/34/1972. Szabó István levele Galántai Györgynek, d. n. [1972 vége], a kápolnával kapcsolatos ügyekrôl
(Földhivatal).

Artpool–Boglár, ML/35/1972. Dévay László levele Galántai Györgynek, d. n. [1972. ôsz]. Gratulációk a programmal
kapcsolatban, képeket küld a Brobo-elôadásról.

Artpool–Boglár, ML/36/1972. Hegyi Lóránd levele Galántai Györgynek + boríték, d. n. [1972?], szakmai terveirôl és 
az egyetemi vizsgájáról.

Artpool–Boglár, ML/1/1973. Senki A. (Szabó István) levele Galántai Györgynek, 1973. január 15. Beszámoló rendôrségi
zaklatásról.

Artpool–Boglár, ML/2/1973. Csernik Attila levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. január 9. Idôpont kérése az újvidéki
mûvészek balatonboglári kiállításával kapcsolatban, illetve Haris László, Orvos András és Galántai
György Novi Sad-i kiállításának ügyei.

Artpool–Boglár, ML/3/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. március 2., a nyári programmal
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/4/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. március 29., a Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/5/1973. Szabó István levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. április 3., a kápolnával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/6/1973. Maurer Dóra levele Galántai Györgynek, 1973. április 4., a Texts/Szövegek címû kiállítás
szervezésével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/7/1973. Csernik Attila levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. április 6., az újvidéki mûvészek
kiállításával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) Nyomdai elôkalkuláció 2000 darab meghívóra, 1973. május 10.;

ML/8a, b/1973. b) A Fôvárosi Nyomdaipari Vállalat nyugtája elôleg fizetésérôl.

Az 1973-as meghívó nyomdai megrendelése.

Artpool–Boglár, ML/9/1973. Predrag Šidjanin levele Galántai Györgynek, 1973. április 16., az elôzô évben bemutatott
munkáival, illetve tervezett happeningjével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/10/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek, 1973. május 3. A Pécsi Mûhely-kiállítás
idôpontjának egyeztetése.

Artpool–Boglár, ML/11/1973. Gellér Brunó (István) levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. május 25. Szívesen eleget tesz
a boglári meghívásnak.

Artpool–Boglár, ML/12/1973. Horváth Béla mûvészettörténész levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. május 25., 

az augusztusi kiállítási programmal kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/13/1973. Regina és Margit levele Galántai Györgynek, d. n. [1973. május]. az NSZK televízióban vetített,
a kápolnáról szóló mûsorról.
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Artpool–Boglár, 25 db. postai csekkszelvény, 1973. június 5–augusztus 7. 

ML/14/1–25/1973. A feladók: 1. Gyetvai Ágnes, 2. Szabó Piroska, 3. Pituk János, 4. Szíjártó Kálmán, 5. Ficzek

Ferenc, 6. Márk György, 7. Verebes Tibor, 8. Aknai Tamás, 9. Schranz Lajos, 10. Kürthy

Sándor, 11. Koncz Béla, 12. Pózna Erzsébet, 13. Kurkó Éva Terézia, 14. Botond Károly,

15. Mikó István, 16. Puskás István, 17. Janca János, 18. Illyés Gyula, 19. Major Máté,

20. Bálint Endre, 21. Németh Lajos, 22. Hencze Tamás, 23. Türk Péter, 24. Gellér Brunó,

25. Balogh András. A Galántai György 1973-as programjához feladott 50–200 Ft-os támogatások.

Artpool–Boglár, ML/15/1973. Aknai Tamás levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. június 4., a Szövegek/Texts címû
kiállítással és a Flash Artba tervezett Balatonboglárral kapcsolatos publikációval kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/16/1973. Bálint Endre levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. június 4. Megköszöni a boglári
kiállítási programot, Molnár Pétert és feleségét ajánlja kiállítani.

Artpool–Boglár, ML/17/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. június 11., a Pécsi Mûhely
kiállításával kapcsolatosan.

Artpool–Boglár, ML/18/1973. Beke László levele Galántai Györgynek, 1973. június 17. A cseh és szlovák mûvészek neve és címe
a meghívó küldéséhez.

Artpool–Boglár, ML/19/1973. Hencze Tamás levelezôlapja Galántai Györgynek, 1973. június 19., a kiállítással kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/20/1973. Don Péter levele Galántai Györgynek, 1973. június 21. A „Szembesítés” címû akcióhoz írt szöveg
megküldése.

Artpool–Boglár, ML/21/1973. Hegyi Lóránd levele Galántai Györgynek, d. n., [1973. június vége?], Vajda Júlia kiállításával
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/22/1973. Dobos Gábor és Donáth Péter üzenete Galántai Györgynek, d. n. [1973. június 26.]. 

A 16 mm-es filmvetítôvel kapcsolatos érdeklôdés.

Artpool–Boglár, ML/23/1973. Csernik Attila levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. július 5. Az újvidéki mûvészek
kiállításával kapcsolatos információk és kérések.

Artpool–Boglár, ML/24/1973. (Szkárosi) Horváth Endre levele + boríték, d. n. [1973. július 13.]. A Brobo Társulat elôadásával
kapcsolatos információk.

Artpool–Boglár, ML/25/1973. Koncz Béla levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. július 28., a boglári ügy Mûvelôdésügyi
minisztériumi visszhangjával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/26/1973. Donáth Péter levele Galántai Györgynek, d. n. [1973. július ?], a kiállításra kerülô mûvekkel
kapcsolatosan.

Artpool–Boglár, ML/27/1973. Halász Péter és Koós Anna levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. augusztus 6.,

szobafoglalással, valamint a King Kong- és a gyerekelôadással kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/28/1973. Karay Zsófia (Magyar Rádió Ifjúsági Osztály) levele Galántai Györgynek + boríték, 

1973. augusztus 9., boglári látogatásával, valamint az augusztus 19–25. között zajló programokkal
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/29/1973. Köllô Miklós levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 14. A Domino pantomimegyüttes
boglári szereplésének lemondása.

Artpool–Boglár, ML/30/1973. Csernik Attila levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. augusztus 16. Megköszöni a kiállítási
lehetôséget és kéri a munkák visszaszállítását.

Artpool–Boglár, ML/31/1973. Vidovszky László levele Galántai Györgynek + boríték, 1973. augusztus 21., boglári elôadásával
kapcsolatban.
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Artpool–Boglár, ML/32/1973. Kurkó Éva Terézia levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 29., a kápolna bezárása kapcsán.

Artpool–Boglár, ML/33/1973. (Bôsze) Andrea levele Galántai Györgynek, d. n. [1973. augusztus 29.], a kápolna bezárásával
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/34/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek, 1973. szeptember 10. (a levél elveszett.),

J. H. Kocman levelével és a bezárással kapcsolatban. 

Artpool–Boglár, ML/35/1973. Regina levele Berlinbôl, 1973. szeptember 27. A kápolna bezárásával kapcsolatosan.

Artpool–Boglár, ML/36/1973. Galántai György levele Romváry Ferencnek, 1973. október 9. A balatonboglári kápolnatárlatok
dokumentációjának megküldése.

Artpool–Boglár, ML/37/1973. „SENKI A” (Szabó István) levele Galántai Györgynek, 1973. október 13., Csávics Andrással 
és dokumentumok küldésével kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/38/1973. Pinczehelyi Sándor levele Galántai Györgynek, 1973. november 20., Maurer Dóra
Szövegek/Texts címû anyagával és a kápolna bezárásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/39/1973. (Legéndy?) Péter és Judit levele Galántai Györgynek, d. n. [1973.], a kápolna bezárásával
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, ML/40/1973. Kovács László levele Galántai Györgynek, d. n. [1973. nyár]. Galántaitól anyagokat,
dokumentációkat kér.

Artpool–Boglár, ML/1/1974. Henye Péter (Tatabánya) levele Galántai Györgynek, 1974. január 1. Érdeklôdik a kápolnával
kapcsolatos eseményekrôl, beszámol a saját munkáiról.

Artpool–Boglár, ML/2/1974. Postai pénzátutalási szelvény 200 Ft-ról, feladó: Körner Éva, 1974. január 3. Üzenet a
hátoldalon: BUÉK! Körner Éva.

Artpool–Boglár, ML/3/1974. Kerényi Grácia levele Galántai Györgynek, 1974. január 4., a Szabó László-féle cikkel
kapcsolatosan.

� 138. dok. 

Artpool–Boglár, ML/4/1974. (Olvashatatlan aláírás) levele Galántai Györgynek 1973 vége, 1974 eleje, a Szabó László-féle
cikkel kapcsolatosan.

Artpool–Boglár, ML/5/1974. Hankiss Elemér rajzos üdvözlete Galántai Györgynek, d. n. [1974 eleje?].

Artpool–Boglár, ML/6/1974. Henye Péter levele Galántai Györgynek + boríték, 1974. január 30., a tatabányai helyzetrôl, 
a K. P. V. D. Sz. Mûvelôdési házbeli terveikrôl.

Artpool–Boglár, ML/7/1974. Henye Péter levele Galántai Györgynek, d. n. [1974. február eleje], a tervezett tatabányai
diavetítésrôl.

Artpool–Boglár, ML/8/1974. Kiss Ferenc, a tatabányai K. P. V. D. Sz. Mûvelôdési Ház Ifjúsági Klub vezetôje levele Galántai

Györgynek, 1974. február 22. Felkérés 1974. március 7-ére, a „Beszélgetés Galántai György
festômûvésszel” címû programon való részvételre.

Artpool–Boglár, ML/9/1974. Csernik Attila levele Galántai Györgynek, d. n. [1974. február?], a Képes Ifjúságban (Újvidék)
megjelent, kápolnáról szóló cikk megküldése.

Artpool–Boglár, ML/1/1975. Galántai György levele Romváry Ferencnek, 1975. április 1., melyben kölcsön kéri a boglári
eseményekrôl általa összeállított és a Janus Pannonius Múzeumban ôrzött fotóanyagot a Fiatal
Mûvészek Klubjában való bemutatás idôtartamára.

Artpool–Boglár, ML/1/1977. Békés András levele Galántai Györgynek, 1977. október 21., dokumentáció összeállításával
kapcsolatban.
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Artpool–Boglár, ML/1/1978. Galántai György válaszlevele Békés Andrásnak, 1978. február 12., a boglári dokumentációval
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, a) Békés András levele Galántai Györgynek d. n.;

ML/2a, b/1978. b) Melléklet: a kápolnatárlatok krónikája, d. n. + boríték, 1978. február 25. Dokumentáció
megküldése és beszámoló a két kápolna mûködésérôl.

Artpool–Boglár, ML/1/1983. -Iksz- [Kozák Gyula] levele Galántai Györgynek, 1983. március 1. Nyílt levél Galántai
Györgyhöz a Szabó László-féle cikkel kapcsolatban.

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, R/1969–1972. (rendôrségi ügyekkel kapcsolatos levelezés)

Artpool–Boglár, R/1/1969. Ajánlott küldemény feladóvevénye (egy lapra ragasztva), címzett: Balatonboglári

Rendôrkapitányság, feladó: Galántai György, 1969. július 23. (a levél hiányzik). 

A lap hátoldalára ragasztva: 1 db boríték, címzett: Galántai György, feladó: Rendôrörs,

Balatonboglár, 1969. (augusztus ?) (a levél elveszett).

Artpool–Boglár, R/2/1969. Sipos István r. százados és Hortobágyi János r. hdgy. rendôrôrs-parancsnok (a SM RFK

Fonyódi Járási RK Balatonboglári Rendôrôrse) levele Galántai Györgynek, 1969. július 28.

Feljelentés/kiegészítés megkérése a kápolna-betörésekkel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, R/3/1969. Galántai György levele a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság Fonyódi Járási Rendôr-

fôkapitányságára (piszkozat) + ajánlott küldemény feladóvevénye + lista az ellopott tárgyakról,

1969. augusztus 4. (?). Feljelentés-kiegészítés.

Artpool–Boglár, R/4/1969. A Fonyódi Járási Rendôrkapitányság idézése Galántai György festômûvész számára + boríték,

1969. augusztus 19., két megtalált kép visszaadása ügyében.
A hátoldalra ragasztva: egy a Fonyódi Járási Rendôrkapitányságnak címzett ajánlott levél

feladóvevénye, 1971. március 16. 

Artpool–Boglár, R/1/1970. Galántai György kézírásos feljegyzése, d. n., a rendôrségi nyomozástól és kártérítésrôl. 

Artpool–Boglár, R/1a/1971. Molnár József r. szds. ov. (SM RFK Bûnügyi Osztálya) levele Csávics András részére, 1971. 

december 15. Sírrongálással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.

Ue. még: SML XXVII. 530. Somogyi Néplap szerkesztôségének iratai, 1971. 2. ô. e.

Artpool–Boglár, R/1b/1971. 6 db fotó 1 lapra felragasztva, a hátoldalon boríték: címzett: Csávics András, feladó: Somogy

megyei Rendôrkapitányság, Kaposvár, 1971. december 17. Csávics András fotói a Gaál Gaston-
kápolna körüli állapotokról és a feltört kriptáról.

Artpool–Boglár, R/1/1972. Galántai György bejelentése a Balatonboglári Rendôrkapitányságra, + ajánlott küldemény

feladóvevénye, 1972. január 4., betörésrôl és a betörés kapcsán keletkezett károkról.
Artpool–Boglár, R/2/1972. Galántai György levele a Fonyódi Járási Rendôrkapitányságnak (piszkozat), 1972. március 15.

Érdeklôdés a betörésekkel kapcsolatos nyomozás eredményérôl.

Artpool–Boglár, R/3/1972. Galántai György levele a Fonyódi Járási Rendôrkapitányságra 4 példány + ajánlott küldemény

feladóvevénye, 1972. március 22. Újbóli kérelem a tettes elôkerítésére és nyomozati jegyzôkönyv
megküldésére az Állami Biztosítónak.

Artpool–Boglár, R/4/1972. A Fonyódi Járási Rendôrkapitányság 101/72. sz. határozata, 1972. március 27., bûncselekmény
hiányában ismeretlen tettes elleni nyomozás megtagadásáról.

Artpool–Boglár, R/5/1972. Galántai György levele a Fonyódi Járási Ügyészségnek, + ajánlott küldemény feladóvevénye,

1972. április 17. (2 példány). Panasz benyújtása a Fonyódi Járási Rendôrkapitányság Bûnügyi
Alosztály 101/1972-es határozata ellen.

Artpool–Boglár, R/6/1972. Dr. Gibicsár Gyula ügyész (Somogy megyei Fôügyészség, Kaposvár) levele Galántai Györgynek,

1972. május 11. Felszólítás kárérték bejelentésére.
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Artpool–Boglár, R/7/1972. Galántai György levele a Somogy Megyei Fôügyészségre, Kaposvár (piszkozat), 1972. május 12.

Megrongált mûalkotás kárértékének bejelentése.

Artpool–Boglár, R/8/1972. A Somogy megyei Fôügyészség, Kaposvár, Nyfl. 30.272/1972/2. sz. határozata, 

1972. május 16., rongálás bûntette miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozás elrendelésérôl.

Artpool–Boglár, R/9/1972. A Fonyódi Járási Rendôrkapitányság 101-4/1972. sz. határozata, 1972. június 23., ismeretlen
tettes elleni nyomozás megszüntetésérôl.

Artpool–Boglár, R/10/1972. Galántai György levele a Somogy Megyei Fôügyészségre, Kaposvár, 1972. július 17.

Panaszemelés a Fonyódi Járási Rendôrkapitányság 101-4/1972. sz. határozata ellen.

Artpool–Boglár, R/11/1972. Galántai György levele a Somogy Megyei Fôügyészségre, Kaposvár, + ajánlott küldemény

feladóvevénye, 1972. szeptember 7. A panasz elbírálásával kapcsolatos érdeklôdés.

Artpool–Boglár, R/12/1972. Galántai György levele a Somogy Megyei Fôügyészségnek, Kaposvár (megküldve a Fonyódi

Járási Rendôrkapitányságra is), + 2 ajánlott küldemény feladóvevénye, 1972. október 18.

Ismételt érdeklôdés a panasz elbírálásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, R/13/1972. Dr. Gibicsár Gyula fôügyészségi ügyész, Somogy Megyei Fôügyészség Kaposvár, levele Galántai

Györgynek, 1972. október 19. Panasz továbbítása a Fonyódi Járási Ügyészségre.

Artpool–Boglár, R/14/1972. Szabó Sándor r. alezredes, rendôrkapitányság-vezetô (SM RFK Fonyódi Járási RK) levele

Galántai Györgynek, 1972. október 19. Értesítés a 101-4/1972. sz. határozat ellen benyújtott
panasz elbírálásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, R/15/1972. A Somogy Megyei Fôügyészség, Kaposvár, Nyfel.30.272./1972/6. sz. határozata, 1972. október

24. Értesítés a panasz felülvizsgálásáról és elutasításáról.

Artpool Mûvészetkutató Központ, Artpool–Boglár, T/1970–1973. (községi, járási, megyei tanácsi ügyekkel kapcsolatos levelezés)

Artpool–Boglár, a) Galántai György levele Kovács Sámuelnek, a balatonboglári tanácselnöknek (piszkozat), 

T/1a, b, c/1970. 1970. szeptember 10.

b) Az elôzô levél gépelt tisztázata (a 2. oldal hátoldalán kézzel írt piszkozat);

c) A balatonboglári Temetôdomb rendezésének és a mûvésztelep kialakításának költségvetési

terve (1 piszkozat, 1 gépelt példány). Beszámoló és dokumentáció a kápolnával kapcsolatos távlati
tervekrôl.

Artpool–Boglár, a) Galántai György levele Salamon János üdülôhelyi elôadónak (piszkozat), 1970. 

T/2a, b1–3/1970. szeptember 15.

b) Alkotóház Balatonbogláron, tervezô: Szenczi Ottó és Hevessy Károly (3 ív, mappában),

1. alaprajz, 2. homlokzatok, 3. metszetek. A Temetôdomb rendezési terve.

Artpool–Boglár, T/3/1970. Galántai György levele Salamon Jánosnak (piszkozat), d. n. [1970. szeptember vége k.].

A mûvésztelep terveivel és az 1970-es év kiállítási sajtóvisszhangjával kapcsolatos beszámoló.

Artpool–Boglár, T/4/1970. Galántai György levele Hegedüs Lászlónak, a balatonboglári Mûvelôdési Ház igazgatójának

(piszkozat), d. n. [1970. szeptember vége k.]. Beszámoló az 1970-es év kiállításainak
sajtóvisszhangjáról, és a boglári anyag Budapesten tervezett bemutatásáról.

Artpool–Boglár, T/5/1970. Salamon János levele Galántai Györgynek, 1970. november 1., a Temetôdomb rendezési terveivel
kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/6/1970. Salamon János levele Galántai Györgynek, d. n. [1970. vége], a Temetôdomb rendezési 
és finanszírozási terveivel kapcsolatban.

� 8. dok.
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Artpool–Boglár, T/7/1970. Salamon János levele Galántai Györgynek, d. n. [1970. vége], a Temetôdomb rendezési 
és finanszírozási terveivel kapcsolatban.

� 9. dok.

Artpool–Boglár, T/8/1970. Salamon János levele Galántai Györgynek, d. n. [1970. december], a Temetôdomb rendezési
terveivel kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/1/1971. Kovács Sámuel balatonboglári tanácselnök 1842-2/1971. sz. levele Galántai Györgynek, 

1971. július 12. Elrendeli a tárlat mûködésének megszüntetését és megtiltja propagandaanyagok
felhasználását.

� 17. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.

Artpool–Boglár, T/2/1971. Galántai György levele Horváth Lajos et.-nak (SMT VB Mûvelôdésügyi Osztálya), 

(5 példány) + feladóvevény, 1971. július 12. A tárlatok betiltásával kapcsolatos fellebbezés.

� 18. dok.

Artpool–Boglár, T/3/1971. Elismervény, Balatonboglár, 1971. július 20. (aláíró: dr. Hock János, Megyei Tanács Mûv.

Oszt. Kaposvár), bérleti szerzôdés hivatali használatra történô bevonásáról.

Artpool–Boglár, T/4/1971. Galántai György levele dr. Hock Jánosnak (a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságára

címezve), 1971. július 21. (2 példány), a bérleti szerzôdés visszajuttatásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/5/1971. Dr. Hock János levele Galántai Györgynek + melléklet (E/2/1968., bérleti szerzôdés), 

1971. július 22. A bérleti szerzôdés visszajuttatása.

Artpool–Boglár, T/6/1971. Németh Ernô, a SMT VB Fonyódi Járási Hivatal mûvelôdésügyi osztályvezetô levele Galántai

Györgynek, 1971. július 23. A 1842-2/1971. sz. betiltó határozat elleni fellebbezés elutasítása.

� 20. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.

Artpool–Boglár, T/7a, b/1971. a) Kovács Sámuel, a Balatonboglári Községi Tanács elnökének levele Galántai Györgynek,

1971. november 15.

b) A válaszlevél feladóvevénye (az elôzô hátoldalára ragasztva), 1971. december 8. 

Idôpont egyeztetése a kápolnatárlatok további sorsával kapcsolatos hivatalos megbeszélésre.

a) � 34. dok. Ue. még: SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai

1957–1974., 8/16. ô. e.; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

Artpool–Boglár, T/8/1971. Galántai György levele (piszkozat) Gulyás Józsefnek (Megyei Tanács, Kaposvár) + ajánlott

küld. feladóvevénye, 1971. december 8. Idôpont egyeztetése az 1972-es nyár programjával
kapcsolatos problémák megbeszélésére.

Artpool–Boglár, T/9/1971. Kovács Sámuel, a Balatonboglári Községi Tanács elnökének válasza Galántai György levelére,

1971. december 10. A kápolnatárlatok további sorsával kapcsolatos megbeszélés idôpontjának
egyeztetése.

Ue. még: SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e.

Artpool–Boglár, T/10/1971. Galántai György levele Gulyás Józsefnek + ajánlott küld. feladóvevénye, 1971. december 28.

A kápolnatárlatok 1972-es tervei.

� 38. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973; SML XXVII. 522.

MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e.

Artpool–Boglár, T/11/1971. Galántai György levele Kovács Sámuelnek + ajánlott küld. feladóvevénye + melléklet, 

1971. december 28. Mellékeli a Gulyás Józsefnek írt levelét.

Artpool–Boglár, T/12/1971. Galántai György levele Németh Ernônek + ajánlott küld. feladóvevénye + melléklet

(T/14/1971.), 1971. december 28. Mellékeli a Gulyás Józsefnek írt levelét.
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Artpool–Boglár, T/13/1971. Galántai György levele dr. Hock Jánosnak + ajánlott küld. feladóvevénye, 1971. december 28.

A kápolnatárlatok 1972-es tervei.

Artpool–Boglár, T/1/1972. Dr. Hock János, a SMT VB Mûvelôdésügyi Osztály balatoni fôelôadójának válaszlevele

Galántai Györgynek, 1972. január 6., a balatonboglári kápolnatárlatokkal kapcsolatban. 

Artpool–Boglár, T/2/1972. Salamon János levele Galántai Györgynek, 1972. február 20., a kápolna rendbehozatalával
kapcsolatban.

� 41. dok.

Artpool–Boglár, T/3/1972. Horváth Lajos osztályvezetô (SMT VB Mûv. Oszt.) levele valamennyi községi, nagyközségi

tanács, járási hivatal elnökének, városi tanács mûvelôdésügyi osztálya vezetôjének és mûvelôdési

intézmények igazgatóinak, 1972. április 20. Mûsorok, kiállítások engedélyezése.

� 43. dok.

Artpool–Boglár, T/4/1972. (Salamon) János levele Galántai Györgynek + boríték, 1972. május 9. A kápolna villanyszerelési
munkáival kapcsolatos ügyek intézése.

Artpool–Boglár, T/5/1972. Galántai György levele Horváth Lajosnak, a SMT VB Mûvelôdésügyi osztályvezetôjének 

(3 példány) + ajánlott küld. feladóvevénye, 1972. május 15. Beszámoló zsûriengedély
megkérésérôl, tájékoztatás kérése a további engedélyekkel kapcsolatban.

� 45. dok.

Artpool–Boglár, T/6a, b/1972. Galántai György levele a Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi állomásnak

a) Piszkozat, d. n.

b) Gépelt változat + ajánlott küld. feladóvevénye, 1972. május 15. Tájékoztatás kérése a kápolna
mûködéséhez szükséges minimális egészségügyi feltételek betartásáról.

� 47. dok.

Artpool–Boglár, T/7/1972. Dr. Tóth Sándor Köjál igazgató fôorvos (Somogy megyei Közegészségügyi–Járványügyi

Állomás) levele dr. Schneider Istvánné Járási ÁKJF-nek, 1972. május 19. 

Mellékeli Galántai György levelét (T/6/1972.), kéri az elsôfokú egészségügyi hatóság intézkedését.

� 46. dok.

Artpool–Boglár, T/8/1972. Dr. Schneider Istvánné (Járási Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelôség) levele

Galántai Györgynek, 1972. június 9. Tájékoztatás a tárlatok minimális egészségügyi feltételeirôl.

� 50. dok.

Artpool–Boglár, T/9/1972. A Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat fonyódi kirendeltségének levele Galántai Györgynek

+ ajánlott küld. feladóvevénye, 1972. június 16., az áram bekapcsolásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/10/1972. Galántai György válaszlevele a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat fonyódi

kirendeltségének + ajánlott küldemény feladóvevénye, 1972. június 19., az áram bekapcsolásával
kapcsolatban (mellékelten küldi az átutalási postautalvány feladóvevényét).

Artpool–Boglár, a) Bejelentkezési nyilatkozat és megrendelés, számla (Dél-dunántúli Áramszolgáltató 

T/11a, b/1972. Vállalat, Fonyódi Kirendeltsége), 1972. június 22., áram bekötésével kapcsolatban.
b) Számla (kézírással), d. n. [1972. június], villanyszerelési munkákért 1000 Ft kifizetésérôl.

Artpool–Boglár, T/12/1972. Galántai György levele Kovács Sámuel balatonboglári tanácselnöknek (piszkozat), d. n. 

[1972. júl. 1.?]. A kápolna mûteremként való használatának bejelentése.

� 55. dok.

Artpool–Boglár, T/13/1972. Galántai György kérelme (kitöltött ûrlap), d. n. [1972. június], használatbavételi engedélyhez.

Artpool–Boglár, T/14/1972. Ideiglenes lakcímbejelentô (kitöltött ûrlap), 1972. július 7., a hátoldalon Galántai György

kézírásos feljegyzése, a kápolnába való ideiglenes bejelentkezéssel kapcsolatban.
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Artpool–Boglár, a) A SM Földhivatal jegyzôkönyve, 1972. szeptember 18.

T/15a, b/1972. b) Általános helyszínrajz (földhivatali kivonat) Balatonboglár község r. k. kápolna tornyáról 

(a hátoldalán a T/16/1972. sz. levél piszkozata) . Háromszögelési magassági jel elhelyezése 
a kápolna tornyán.

Artpool–Boglár, T/16/1972. Galántai György levele Németh Árpád, a SM Földhivatal mûszaki üi. részére, Kaposvár, 

1972. november 16., a háromszögelési jel karbantartásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/17/1972. Fábián László levele a Somogy megyei Földhivataltól Szabó Istvánnak, a kápolna gondnokának,

1972. november 27., a balatonboglári kápolnamûterem tornyának rongálódásával kapcsolatban.

Artpool–Boglár, T/1/1973. Galántai György lakcímbejelentô lapja (kitöltött nyomtatvány), 1973. június 12. 

Ideiglenes bejelentkezési kérelem a kápolnába.

Artpool–Boglár, T/2/1973. Galántai György levele Kovács Sámuelnek, a Balatonboglári Községi Tanács elnökének

(piszkozat), 1973. június 13. Hozzájárulás kérése ideiglenes bejelentkezéshez.

Ue. még: MOL XIX-I-4-m 117.916/1973

Artpool–Boglár, T/3/1973. Bogdán Ferenc, a Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve vezetôjének levele

Galántai Györgynek, 1973. június 20. Bejelentkezési kérelem elutasítása.

Artpool–Boglár, T/4/1973. Jegyzôkönyv, 1973. június 21., a kápolna lakás, illetôleg tartózkodás céljára történô használatának
közegészségügyi ellenôrzésérôl.

� 67. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973; SML XXVII.

522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e.

Artpool–Boglár, T/5/1973. A Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének 3534-2. sz. határozata, 

1973. június 26. Galántai György budapesti lakos építésrendészeti ügye (a Temetôdombon létesített
árnyékszék lebontását elrendelô határozat).

� 70. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

Artpool–Boglár, T/6/1973. A Balatonboglári Községi Tanács VB: Szakigazgatási Szervének 3534-4. sz. határozata, 

1973. július 16. Galántai György budapesti lakos építésrendészeti ügye (a kápolna jelenlegi
használatának megszüntetésére felszólító határozat).

� 78. dok.

Artpool–Boglár, T/7/1973. Galántai György levele az Állami Földmérési Hivatal Járási Központjának, Fonyód (piszkozat),

1973. július 20. Kérelem a temetôkápolnához tartozó telek kitûzésére, illetve helyszínrajzának
megküldésére.

Artpool–Boglár, T/8/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatal Mûszaki Osztályának, 

1973. július 20. Fellebbezés a Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének 
3534-2/1973. sz. határozatára.

� 79. dok.

Artpool–Boglár, T/9/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Mûszaki Osztályának (piszkozat),

d. n. Fellebbezés-tervezet a Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének 
3534-2/1973. sz. határozatára.

Artpool–Boglár, T/10/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Mûszaki Osztályának (piszkozat),

1973. július 30. Fellebbezés a 3534-4/1973. sz. határozatra.

Artpool–Boglár, T/11/1973. Krikovszky Péter levele Galántai Györgynek, d. n., az illemhellyel kapcsolatos építésrendészeti
kérdésekrôl.
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Artpool–Boglár, a) A balatonboglári Tanács VB idézése Galántai György részére építési szabálysértés ügyében 

T/12a, b/1973. 1973. július 31-re, 1973. július 26.

b) A SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának 44/1973. sz. szabálysértési

határozata, 1973. augusztus 1. Pénzbírság kiszabása.

b) � 89. dok.

Artpool–Boglár, T/13/1973. Egészségügyi Minisztérium 52.252/1973. sz. határozata, 1973. augusztus 3. A kápolnával
kapcsolatos közegészségügyi intézkedés.

Artpool–Boglár, a) Bogdán Ferenc szakig. szerv. vez. (Balatonboglári Községi Tanács) levele Galántai 

T/14a, b/1973. Györgynek + boríték, 1973. augusztus 4. Galántai György 1973. augusztus 2-án érkezett
bejelentésének megküldése a Járási Hivatal Igazgatási Osztályának.
b) Galántai György feljegyzése. Az 1973. július 31-i tárgyaláson nem tudott megjelenni,
kimentette magát.

Artpool–Boglár, T/15/1973. Liszkai Mihály hivatalvezetô h. (Járási Földhivatal) levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus

14. Válasz Galántai július 23-i telekkitûzési kérelmére.

Artpool–Boglár, T/16/1973. A SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának 53/1973. sz. szabálysértési

határozata + boríték, 1973. augusztus 15. (címzett: Galántai György). A tûzrendészeti és
gázenergiára vonatkozó biztonsági szabályok megszegése miatt pénzbírság kiszabása.

Artpool–Boglár, T/17/1973. A SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Mûszaki Osztályának 6095-2/1973. sz. határozata, 1973.

augusztus 21. Fellebbezés elutasítása a kápolna használatát megszüntetô építésrendészeti határozat
ügyében.

Artpool–Boglár, T/18/1973. Galántai György levele a SMT VB Igazgatási Osztályának (piszkozat) + ajánlott küldemény

feladóvevénye, 1973. augusztus 22. Kérelem a 44/1973. sz. határozat módosítására.

Artpool–Boglár, T/19/1973. A Balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének 3760-4/1973. sz. határozata,

1973. augusztus 24. Galántai György budapesti lakos építésrendészeti ügye. A kápolna
kilakoltatásának elrendelése

� 108. dok.

Artpool–Boglár, T/20/1973. Távirat szövege (piszkozat), 1973. augusztus 25. Kérelem kilakoltatási határozat felülvizsgálására.

� 109. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

Artpool–Boglár, T/21/1973. Orosz Balázs ügyvéd kézírásos levele Galántai Györgynek, 1973. augusztus 25–26. Jogi tanácsok
a végrehajtás felfüggesztésével kapcsolatban.

� 110. dok.

Artpool–Boglár, T/22/1973. Kilakoltatási jegyzôkönyv, 1973. augusztus 25. (dátum [Galántai kézírásával]: augusztus 

27-én, hétfôn) + kápolna feliratú, hivatalosan lepecsételt boríték (a kulcsot tartalmazta). 

A 3534-4/1973. sz. kilakoltatási határozat végrehajtásának dokumentumai.

� 112. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

Artpool–Boglár, T/23/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának (2 példány),

1973. augusztus 26. Kifogás bejelenése az 53/1973. sz. szabálysértési határozat ellen.

� 111. dok.

Artpool–Boglár, a) Galántai György távirata a Somogy Megyei Tanácsnak (piszkozat)

T/24a, b/1973. b) Jegyzôkönyv, 1973. augusztus 30., a kápolna végleges kiürítésével kapcsolatban.

b) Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

Artpool–Boglár, T/25/1973. Galántai György levele a Fonyódi Járási Földhivatalhoz (piszkozat), 1973. szeptember 3.

Telekkitûzés idôpontjának megkérése.
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Artpool–Boglár, T/26a/1973. a) Határozat szabálysértési ügyben hozott elsôfokú határozat helybenhagyásáról és 

T/26b/1973/1–2–3–4–5. fellebbezés elutasításáról + boríték, 1973. szeptember 6. Galántai György szabálysértési ügye. 
Az engedély nélküli árnyékszék építés ügyében hozott 44/1973. sz. építésrendészeti szabálysértési hat.
és bírság elleni fellebbezés elutasítása.
b) 1973/1. Tértivevény; 1973/2. Felhívás 1000 Ft bírság kifizetésére, 1973. szeptember 19.;

1973/3. postai feladóvevény 1000 Ft befizetésérôl, 1973. szeptember 27.; 1973/4. postai

válaszlap 1000 Ft bírság lerovására; 1973/5. postai válaszlap 1000 Ft bírság lerovására.

Artpool–Boglár, T/27a/1973. a) A Fonyódi Járási Hivatal Igazgatási Osztályának Határozata az 53-2/1973. szabs. sz. 

T/27b/1973/1–2–3–4. határozat ellen emelt kifogás elutasítására + boríték, 1973. szeptember 13. Galántai György
szabálysértési ügye. Az 53/1973. sz. tûzrendészeti szabálysértési határozat, és bírság elleni fellebbezés
elutasítása.
b) 1973/1. postai feladóvevény 500 Ft befizetésérôl, 1973. szeptember 25.; 1973/2. Felhívás

500 Ft bírság kifizetésére, 1973. szeptember 20.; 1973/3. postai válaszlap 500 Ft bírság

befizetésére; 1973/4. Tértivevény.

Artpool–Boglár, T/28/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának (3 példány),

1973. szeptember 19. Kérelem építésrendészeti szabálysértés miatt kiszabott 
1000 Ft-os pénzbüntetés részletekben való törlesztésére.

Artpool–Boglár, T/29/1973. Galántai György levele a SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának (2 példány)

+ ajánlott küldemény feladóvevénye, 1973. szeptember 20. Kérelem pénzbírság részletekben
történô befizetésére.

Artpool–Boglár, T/30/1973. SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának 53-3/1973. sz. határozata + boríték,

1973. szeptember 25. Részletfizetési kérelem elutasítása.

Artpool–Boglár, T/31/1973. SMT VB Fonyódi Járási Hivatala Igazgatási Osztályának 44-3/1973. sz. határozata + boríték,

1973. szeptember 25. Részletfizetési kérelem elutasítása.

� 121. dok.

Artpool–Boglár, a) A Déldunántúli Áramszolgáltató (DÉDÁSZ) levele Galántai Györgynek + boríték, 

T/32a, b/1973. 1973. augusztus 24., a kápolna-mûterem áramfogyasztásának rendezése ügyében.
b) Melléklet: 1 db befizetési lap 533 Ft-ról.

Artpool–Boglár, T/33/1973 A DÉDÁSZ értesítése Galántai György részére, 1973. szeptember 21., áramszolgáltatás
szüneteltetésérôl a tartozás rendezéséig.

Artpool–Boglár, a) A DÉDÁSZ levele Galántai Györgynek, 1973. szeptember 2. 

T/34a, b, c/1973 b) 540 Ft-os számla az 1972. január–1973. augusztus 21-ig tartó áramfogyasztásról, 1973.

szeptember 2.

c) Galántai György feladóvevénye 540 Ft befizetésérôl, 1973. szeptember 12. Hátralék rendezése.

Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana

Érseki Levéltár, Veszprém, a) Bérleti szerzôdés Galántai György és a balatonboglári r. k. egyházközség között (géppel írt 

Acta Dioecesana, másolat), 1968. február 25.

f. 130-1/1968. b) Bérleti szerzôdés Galántai György és a balatonboglári r. k. egyházközség között, 1968.

február 25., jóváhagyva: 1968. március 13.

b) � 5. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, E/2/1968.; SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M.

Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. (hiteles másolat, 1973. június 15.)

Érseki Levéltár, Veszprém, Czövek Jenô ppi. tan. plébános levele az Egyházmegyei Hatóságnak, 1968. március 5. Bérleti 
Acta Dioecesana, szerzôdés felterjesztése jóváhagyásra.
f. 130-1/1968. � 3. dok. 
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Érseki Levéltár, Veszprém, a) Dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó levele Czövek Jenô püspöki tanácsosnak, 

Acta Dioecesana, plébánosnak, 1968. március 13. Bérleti szerzôdés jóváhagyása;
f. 130-1/1968. b) Jegyzôkönyv a bérbeadás tárgyában összehívott rendkívüli ülésrôl, 1968. február 25. (hiteles

másolat, 1999. augusztus 11.).

a) � 6. dok. b) � 4. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, a) Dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó levele Szôllôsi Ferenc c. esperes, plébánosnak, 

Acta Dioecesana, 1971. június 4. Körmendy Lajos panaszlevelének megküldése, utasítás vizsgálat lefolytatására;
f. 130-1/1968. b) Melléklet: Körmendy Lajos levele a veszprémi Egyházmegyei Hatóságnak, 1971. május 20.

Kérelem a kápolna és az azt övezô telekrész használatbavételével kapcsolatos okmányok
megtekintésére.

a) � 12. dok. b) � 10. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, Dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó levele Körmendy Lajosnak, 1971. június 4. Értesítés 
Acta Dioecesana, vizsgálat megindításáról.
f. 130-1/1968. � 11. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, Szerzôdéstervezet a balatonboglári r. k. egyházközség és a balatonboglári községi tanács 

Acta Dioecesana, között, 1973. július 13. Az egyházközség tulajdonában lévô kápolna és 500 n.öl terület kezelôi 
f. 130-1/1968. jogának átadásával kapcsolatban.

� 76. dok. Ue. még: SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974.,

8/16. ô. e.

Érseki Levéltár, Veszprém, Páskai István püspökladányi esperes, plébános levele Lékai László veszprémi püspöknek, 

Acta Dioecesana, 1973. július 27. Beszámoló a kápolnában tapasztaltakról.
f. 130-1/1968. � 84. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, Lékai László veszprémi püspök levele Szôllôsi Ferenc plébánosnak, 1973. július 30. 

Acta Dioecesana, (130-1/1973. jelzettel). Utasítás a Galántai Györggyel kötött bérleti szerzôdés felmondására.
f. 130-1/1968. � 86. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, Lékai László veszprémi püspök levele Páskai István püspökladányi esperesnek, 1973. július 30. 

Acta Dioecesana, Tájékoztatás intézkedés megindításáról.
f. 130-1/1968. � 85. dok. 

Érseki Levéltár, Veszprém, Lékai László veszprémi püspök levele Kocsis László tanácselnök helyettesnek, 

Acta Dioecesana, 1973. július 31., a temetô-kápolnával kapcsolatos visszaélésekre vonatkozó átiratával kapcsolatban; 
f. 130-1/1968. tájékoztató a balatonboglári plébánosnak küldött 1973. július 30-i levélrôl.

� 87. dok. 

Fôvárosi Bíróság Irattára

Fôvárosi Bíróság Irattára, Pór György helyreigazítási kérelme a Népszabadsághoz, 1973. december 27. Szabó László: 
20.520/1974. Happening a kriptában címû cikke kapcsán.

� 136. dok. Ue. még: MTA-KK-AKH/Ms 6035/1.

Fôvárosi Bíróság Irattára, Pór György keresete a Fôvárosi Bírósághoz, d. n. [1974. január 20. k.], az irat hátoldalán: 

20.520/1974. érkezett: január 22. Szabó László: Happening a kriptában címû cikke kapcsán.

� 149. dok. 

Fôvárosi Bíróság Irattára, A Népszabadság elôkészítô irata, d. n. [január vége], a Fôvárosi Bírósághoz sajtó-helyreigazítás 
20.520/1974. ügyében indított eljárásban.

� 151. dok.

Fôvárosi Bíróság Irattára, Csáki Sándor BM sajtóiroda vezetôjének levele Szabó Lászlónak, 1974. február 5. 

20.520/1974. A Belügyminisztérium titkárságának tájékoztatója Pór György balatonboglári tevékenységével
kapcsolatos információkról.

� 153. dok. 
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Fôvárosi Bíróság Irattára, Jegyzôkönyv nyilvánosan tartott tárgyalásról, 1974. február 6. Készült a Pór György kontra 
20.520/1974. Népszabadság sajtó-helyreigazítási per elsô fokú tárgyalásán.

Fôvárosi Bíróság Irattára, A Fôvárosi Bíróság 1. P. 20.520/1974/3. sz. ítélete, 1974. február 6., a Pór György kontra 
20.520/1974. Népszabadság sajtó-helyreigazítási perben.

� 154. dok. Ue. még: MOL XX-5-c-20217/1974/8.

Fôvárosi Bíróság Irattára, Dr. Bán György ügyvéd (Budapesti 2. számú Ügyvédi Munkaközösség) bejelentése a 

20.520/1974. Fôvárosi Bíróság számára, 1974. február 7. Lemond Pór György képviseletérôl. 

Fôvárosi Bíróság Irattára, Pór György keresete a Legfelsôbb Bírósághoz, 1974. február 27., az elsôfokú bíróság ítéletének 
20.520/1974. felülvizsgálására és a Népszabadság sajtó-helyreigazításra való kötelezésére.

Fôvárosi Bíróság Irattára, Idézés fellebbezési tárgyalásra, 1974. március 4., Pór György felperes, a Népszabadság mint 
20.520/1974. alperes ellen indított sajtó-helyreigazítási perében.

Fôvárosi Bíróság Irattára, A Legfelsôbb Bíróság Pf. I. 20. 217/1974/8. sz. ítélete és az ítélet helybenhagyása, 1974. 

20.520/1974. március 8., a Pór György kontra Népszabadság sajtó-helyreigazítási perben.

� 157. dok. Ue. még: MOL XX-5-c-20217/1974/8.

Fôvárosi Bíróság Irattára, Jegyzôkönyv, 1974. március 8., a Pór György kontra Népszabadság sajtó-helyreigazítási perben 
20.520/1974. tartott nyilvános tárgyalásról.

Magyar Országos Levéltár (MDP–MSZMP Iratok Osztálya; Minisztériumi Iratok; Legfelsôbb Bíróság – Polgári Kollégium)

MOL MDP–MSZMP A kápolnatárlatok alkotóinak beadványa az MSZMP KB-hoz Molnár Ferenc et-nak + 1 oldal 

Iratok Osztálya, 288. f. melléklet (a kápolnatárlatokkal kapcsolatban megjelent cikkek jegyzéke), 1971. július 30.

36/1971/40. ô. e. � 23. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, K/7/1971.

MOL MDP–MSZMP Orvos András levele Tóth Miklósnak, 1971. szeptember 25. Mellékeli a kápolnatárlatok 
Iratok Osztálya, 288. f. alkotóinak referátumát.
36/1971/40. ô. e � 29. dok. 

MOL MDP–MSZMP Vitaindító referátum, d. n. [1971. szeptember 25.]. A kápolnatárlatok alkotóinak a Fiatal 
Iratok Osztálya, 288. f. Mûvészek Klubjába meghirdetett találkozó alkalmából készített memoranduma.
36/1971/40. ô. e. � 30. dok. 

MOL MDP–MSZMP Vadas József mûvészettörténész megjegyzései a kápolnatárlat résztvevôinek referátumához, 

Iratok Osztálya, 288. f. 1971. szeptember 28.

36/1971/40. ô. e. � 31. dok. 

MOL MDP–MSZMP Tóth Miklós feljegyzése, 1971. október 27., a balatonboglári kápolnatárlat néhány kiállítójával 
Iratok Osztálya, 288. f. folytatott beszélgetésrôl.
36/1971/40. ô. e. Melléklet: Orvos András beadványa, az október 26-ra tervezett beszélgetés résztvevôinek listája,

1971. október 20. 

� 32. dok. 

MOL MDP–MSZMP Az Állami Egyházügyi Hivatal feljegyzése 1971. július 24., a „balatonboglári kriptakápolna” 
Iratok Osztálya, 288. f. felhasználásáról.
36/1971/40. ô. e. � 33. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.

MOL MDP–MSZMP Feljegyzés a Somogy megyei PMO értekezletrôl (1971. november 18.), 1971. november 20. 

Iratok Osztálya, 288. f. Molnár Gyula feljegyzése arról, hogy Aczél György többek között, a kápolnatárlatokkal kapcsolatos 
36/1971/1. ô. e. kérdésekre, is reflektált elôadásában.

� 37. dok. 
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MOL XIX-I-4-m 118.195/1972 Galántai György levele a Mûvelôdési Minisztérium Képzômûvészeti Osztályára, Gádor Endre

osztályvezetônek, 1972. június 14. Beszámoló az éves kiállítási programról, kérelem újvidéki
mûvészek bemutatására.

Ue. még: Artpool–Boglár, K/5/1972.

MOL XIX-I-4-m 118.195/1972 Gádor Endre levele Galántai Györgynek, 1972. július 18., külföldi mûvészek anyagának
bemutatásával kapcsolatban.

� 56. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, K/11/1972.

MOL XIX-I-4-m 118.393/1972 Feljegyzés a balatonboglári kápolnatárlatok tárgyában, 1972. július 26., a Pécsi Mûhely 
és Haraszty István kiállításáról.
Melléklet: a Pécsi Mûhely kiállítási anyagának zsûri jegyzôkönyve (Ue. még: Artpool–Boglár,

K/10b/1972.), és a Janus Pannonius Múzeum kísérôlevele, 1972. július 6.

� 59. dok. 

MOL XIX-I-4-m 118.393/1972 Ormos Tibor (Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus) levele Gádor Endre osztályvezetônek

(Mûvelôdésügyi Minisztérium Képzômûvészeti Osztálya), 1972. július 28. A Lektorátus
feljegyzésének megküldése, valamint javaslatok a kápolna beszüntetésével kapcsolatban.

� 60. dok. 

MOL XIX-I-4-m 117.916/1973 Ormos Tibor levele Gádor Endrének, 1973. június 11., a kápolnatárlatokkal kapcsolatos
intézkedésekrôl.

� 61. dok. 

MOL XIX-I-4-m 117.916/1973 Galántai György levele Kovács Sámuelnek, a Balatonboglári Községi Tanács elnökének, 

1973. június 13. Hozzájárulás kérése ideiglenes bejelentkezéshez.

Ue. még: Artpool–Boglár, T/2/1973.

MOL XIX-I-4-m 117.916/1973 Gádor Endre osztályvezetô (Mûvelôdésügyi Minisztérium) levele Ormos Tiborhoz, 

1973. június 19. A Horváth Lajos (Somogy megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya) részére
írott levél másolatának megküldése.

� 68. dok. 

MOL XIX-I-4-m 117.916/1973 Gádor Endre osztályvezetô (Mûvelôdésügyi Minisztérium) levele Horváth Lajosnak (Somogy

megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya) + 1 db prospektus (az 1973-as év mûvészeti

eseményeinek programja), 1973. június 25. Utasítás Galántai programjának felülvizsgáltatására
és ellenintézkedések megtételére.

� 69. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai U/VB Fonyód Járási Hivatala;

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

MOL MDP–MSZMP Bíró Gyula megyei titkár (MSZMP SMB) levele dr. Molnár Ferencnek (MSZMP TKKO) 

Iratok Osztálya, 288. f. + melléklet (� 106. dokumentum), 1973. augusztus 24. Rendôrségi jelentés megküldése, 
36/1973/4. ô. e. tájékoztató a kápolna bezárásával kapcsolatos további intézkedésekrôl.

� 105. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.; MTA-KK-AKH/Ms 6035/1.

MOL MDP–MSZMP A Fonyódi Járási Rendôr-fôkapitányság jelentése a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Iratok Osztálya, 288. f. vezetôjének, 1973. augusztus 22., a Vakáció fn. akcióról.
36/1971/4. ô. e. � 106. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.

MOL MDP–MSZMP Nyakas Szilárd riporter (Magyar Rádió) az 1973. augusztus 27-i kilakoltatáshoz kivezényelt 

Iratok Osztálya, 288. f. emberekkel készített interjújának a szövege, d. n. [1973. augusztus vége].

36/1973/4. ô.e. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.

MOL XX-5-c-20217/1974/8 A Fôvárosi Bíróság 1. P. 20.520/1974/3. sz. ítélete, 1974. február 6., a Pór György kontra
Népszabadság helyreigazítási perben.

� 154. dok. Ue. még: Fôvárosi Bíróság Irattára, 20.520/1974
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MOL XX-5-c-20217/1974/8 A Legfelsôbb Bíróság Pf. I. 20. 217/1974/8. sz. ítélete, 5 oldal, és az ítélet helybenhagyása,

1974. március 8., a Pór György kontra Népszabadság helyreigazítási perben.

� 157. dok. Ue. még: Fôvárosi Bíróság Irattára, 20.520/1974

MOL XIX-I-7-n Kocsis László levele dr. Molnár Ferenc államtitkárnak + melléklet (meghívó), 1974. július 22.,

a kápolna felújításával és az új Kápolna Tárlatok nyitó kiállításával kapcsolatban.

� 161. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

MOL XIX-I-7-n Svenda István osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály) levele 

Kedves ....Elvtárs! megszólítással + címjegyzék, 1974. december 10. Meghívó a balatonboglári
temetôdomb képzômûvészeti terveirôl tartandó megbeszélésre az 1974 nyarán megnyitott
Balatonboglári Kápolnatárlat kapcsán

� 163. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai U/VB Fonyód Járási

Hivatala; SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

MOL XIX-I-7-n 117.916/1973 Svenda István levele Csorba Gézának, 1974. december 30. Beszámoló az új Balatonboglári
Kápolnatárlatok nyitókiállításával és a jövôbeni tervekkel kapcsolatban.

Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

MOL MDP–MSZMP Csorba Géza levele Bereczky Lorándnak, 1975. szeptember 8. Kemény György balatonboglári 
Iratok Osztálya, 288. f. kiállításának betiltása.
36/1975/14. ô. e.

MOL MDP–MSZMP Bereczky Loránd feljegyzése, 1975. szeptember 30., Kemény György kiállításával kapcsolatban.
Iratok Osztálya, 288. f. 

36/1975/14. ô. e.

MOL MDP–MSZMP Bereczky Gyula (Magyar Rádió Politikai Adások Fôszerkesztôsége – Titkárság) levele Tóth 

Iratok Osztálya, 288. f. Lórándnak, MSZMP KB, 1975. szeptember 30. Kemény György kiállítása kapcsán Gyôrffy 
36/1975/14. ô. e. Miklós által készített interjú megküldése.

MOL MDP–MSZMP Gyôrffy Miklós interjúja Svenda Istvánnal, d. n. [1975. szeptember?], Kemény György 
Iratok Osztálya, 288. f. kiállításának bezárása kapcsán.
36/1975/14. ô. e.

MOL XIX-I-7-n 117.916/1973 Vizy Ottó levele Svenda Istvánnak, 1975. december 10. A Mûcsarnok részérôl együttmûködés
felajánlása.

Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

MOL XIX-I-7-n 117.916/1973 Svenda István levele Vizy Ottónak, 1976. január 2. Együttmûködés elfogadása.

Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára, Aczél György Kézirathagyaték

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Bíró Gyula megyei titkár (MSZMP SMB) levele dr. Molnár Ferencnek, (MSZMP TKKO) +

melléklet (� 106. dok.), 1973. augusztus 24., rendôrségi jelentés megküldése, tájékoztató a
kápolna bezárásával kapcsolatos további intézkedésekrôl.

� 105. dok. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e.; SML XXVII.

518. f. MSZMP SM Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Honfi István propaganda és mûvelôdésügyi osztályvezetô levele dr. Molnár Ferencnek

(MSZMP TKKO), 1973. szeptember 8.

Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e.
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MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. a) Szabó László feljegyzése Aczél Györgynek, 1973. december 18., a Kertész Gyulával, Körmendi
Jánosnéval, Lengyel Józsefnével és Vitányi Ivánnal folytatott beszélgetésrôl.
b) Galántai György grafikájának fénymásolata. 

� 129. dok. 

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Eörsi István levele Sarlós Istvánnak, 1973. december 19., Szabó László: Happening a kriptában
címû cikkére írt válasz közlése ügyében.

� 130. dok. 

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Eörsi István: Mi bújt elô a kriptából?, 1973. december 19. Válasz Szabó László cikkére.

� 131. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, K/3/1973.

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Eörsi István levele Sarlós Istvánnak, 1973. december 20., a válaszcikkbe csúszott hibák
korrigálásával kapcsolatban.

� 132. dok. 

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Pór György sajtó-helyreigazítási kérelme, 1973. december 27., Szabó László: Happening 
a kriptában címû cikke miatt. 

� 136. dok. Ue. még: Fôvárosi Bíróság Irattára, 20.520/1974

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Szabó László: Feljegyzés Aczél György elvtársnak, 1974. január 7., Pór György helyreigazítási
kérelmével kapcsolatban.

� 139. dok. 

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1. Dr. Oláh Gábor jogtanácsos levele Pór Györgynek, 1974. január 9. Sajtó-helyreigazítási kérelem
elutasítása.

� 140. dok. 

Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet (a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus iratanyaga) 

MTA Mûvészettörténeti Jegyzôkönyv a Balatoni Kápolna Tárlat bírálatával kapcsolatos elvi állásfoglalásról, 

Kutatóintézet, Képzô- és 1972. május 29. 

Iparmûvészeti Lektorátus, Jegyzôkönyv képzô- és iparmûvészeti alkotások elbírálásáról kiállítás céljára, 1972. május 29.

K-358/72. � 48. dok. 

Somogy Megyei Bíróság Irattára

A Lengyeltóti Járásbíróság B.224/1973/2., valamint a Kaposvári Megyei Bíróság B.655/1973/4. sz. 

ítélete Pauer Gyula szobrászmûvész ellen hivatalos személy elleni erôszak bûntette miatt indult

büntetôügyben, 1973. július 2. és 1973. október 25.

Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Hock János, a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály Balatoni fôelôadójának 

Bizottságának iratai, 1973, levele a Balatonboglári Községi Tanács elnökének, 1971. június 14., a kápolnában rendezett 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. kiállítások és mûsorok engedélyével kapcsolatban.

� 13. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Kovács Sámuel községi tanácselnök válasza a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi 

Bizottságának iratai, 1973, Osztály balatoni fôelôadójának, 1971. június 25., a kiállítások és mûsorok engedélyével 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. kapcsolatban.

� 14. dok. 
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SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Horváth Lajos osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács Mûvelôdésügyi Osztály) levele 

Bizottságának iratai, 1973, a balatonboglári községi tanács elnökének, 1971. július 10. A rendezvényekhez szükséges 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. engedélyek megvizsgálását kéri, illetve azok hiányában a kápolnatárlatok bezárására szólít fel.

� 15. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Kovács Sámuel községi tanácselnök levele a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi 

Községi Tanács iratai Osztályának, 1971. július 12. A kápolnatárlat beszüntetésével kapcsolatos, Galántai Györgynek 
4112/1973 szóló felszólítás felterjesztése.

� 16. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Kovács Sámuel levele Galántai Györgynek, 1971. július 12. Elrendeli a tárlat mûködésének 
Bizottságának iratai, 1973, megszüntetését és megtiltja propagandaanyagok felhasználását.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 17. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/1/1971.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Galántai György levele a Somogyi Néplap szerkesztôségébe, 1971. július 21., sajtó-helyreigazítás 
Bizottságának iratai, 1973, ügyében.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. Ue. még: Artpool–Boglár, K/4/1971.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Németh Ernô, a SMT VB Fonyódi Járási Hivatal mûvelôdésügyi osztályvezetô levele Galántai 

Bizottságának iratai, 1973, Györgynek, 1971. július 23. Az 1842-2/1971. sz. betiltó határozat elleni fellebbezés elutasítása.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 20. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/6/1971.

SML MSZMP SM. Bizottsága, Németh Ferenc megyei elsô titkár jelentése Nádasdy Józsefnek, az MSZMP KB Agit. Prop. 

1971/PMO-iratok, 2. cs. és Mûv. Osztálya Információs Alosztály vezetôjének, 1971. július 23. Heti információs jelentés 
13. ô. e. információs jelentések az 1971. július 16–július 23-ig terjedô idôszakra vonatkozóan.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Szabad Európa Rádió, Gallicus reflektora, Gallicus 1971. július 24-i kommentárjából, 

Bizottságának iratai, 1973, a Boglári Tárlatról.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Az Állami Egyházügyi Hivatal feljegyzése a Somogyi Néplap szerkesztôségének, Jávori Béla 

Bizottságának iratai, 1973, fôszerkesztônek, 1971. július 24., a balatonboglári kápolna felhasználásáról.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 33. dok. Ue. még: Feljegyzés az MSZMP KB TKKO-nak, MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya,

288. f. 36/ 1971/40. ô. e.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bartha Éva igazgatóhelyettes (Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus) levele a Somogy Megyei 

Bizottságának iratai, 1973, Múzeumok Igazgatóságának, 1971. július 29. Intézkedés kérése zsûriengedély elmaradása miatt.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 22. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Jávori Béla fôszerkesztô válasza Galántai Györgynek, 1971. augusztus 2. Sajtó-helyreigazítási 
Bizottságának iratai, 1973, kérelem elutasítása.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 25. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, K/8/1971.

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kovács Sámuel tanácselnök levele Galántai Györgynek, 1971. november 15. Meghívó 
Járási Bizottságának iratai a kápolnatárlatokkal kapcsolatos megbeszélésre.
1957–1974., 8/16. ô. e. � 34. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/7.a/1971.; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács

iratai 4112/1973

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Draveczky Balázs megyei múzeumigazgató helyettes levele Bíró Gyulának, az MSZMP 

Bizottságának iratai, 1973, Somogy Megyei Bizottsága titkárának, 1971. november 17. Kísérôlevél a balatonboglári 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. kápolnatárlatról írt értékeléshez.

� 35. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Draveczky Balázs véleménye a „Balatonboglári kápolna-tárlatról”, 1971. november 17.

Bizottságának iratai, 1973, � 36. dok. 

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. 
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SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kovács Sámuel tanácselnök levele Galántai Györgynek, 1971. december 10. Megbeszélés 
Járási Bizottságának iratai idôpontjának egyeztetése.
1957–1974., 8/16. ô. e. Ue. még: Artpool–Boglár, T/9/1971.

SML XXVII. 530. Somogyi Molnár József r. szds. ov. levele a Somogyi Néplap szerkesztôségébe, 1971. december 15.,

Néplap szerkesztôségének a balatonboglári sírrongálásokkal kapcsolatban.
iratai, 1971. 2. ô. e. Ue. még: Artpool–Boglár, R/1a/1971.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Galántai György levele Gulyás Józsefnek, a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi 

Bizottságának iratai, 1973, Osztálya elôadójának, 1971. december 28., az 1972. évi kápolnatárlatok megrendezésérôl.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 38. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/10/1971; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács

iratai 4112/1973; SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai 1957–1974.,

8/16. ô. e.

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Horváth Lajos osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács Mûvelôdésügyi Osztálya) levele 

Járási Bizottságának iratai a Balatonboglári Községi Tanács elnökének, 1972. január 13. Galántai György Gulyás Józsefnek 
1957–1974., 8/16. ô. e. címzett levelének megküldése és állásfoglalás kérése.

� 39. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kovács Sámuel tanácselnök levele a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztályára, 

Járási Bizottságának iratai 1972. február 8. Állásfoglalás a kápolnatárlatok ügyében.
1957–1974., 8/16. ô. e. � 40. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Ôsze István (MSZMP Községi Bizottsága) levele Balassa Béla et. részére + mellékletek 

Járási Bizottságának iratai (� 34., 39., 40. dokumentumok és Artpool–Boglár, T/9/1971), 1972. február 28. 

1957–1974., 8/16. ô. e. A tárlatokkal kapcsolatos iratcsomó megküldése.

� 42. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyód Kovács Sámuel és Vadász Gábor elôterjesztése, 1972. március 20., a községi PB VB 1972. 
Járási Bizottság 1972. XI. cs. március 22-i idegenforgalommal kapcsolatos ülésére.
2. ô. e., MSZMP Boglári Községi 

PB VB ülések jegyzôkönyvei 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyód Jegyzôkönyv a balatonboglári községi tanács PB VB 1972. március 22-i ülésérôl.

Járási Bizottság 1972. XI. cs. 

2. ô. e., MSZMP Boglári Községi 

PB VB ülések jegyzôkönyvei 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Horváth Lajos osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztálya) levele 

Tanács iratai 4112/1973 Kovács Sámuel községi tanácselnöknek, 1972. május 29., az 1972. évi zsûrizendô kiállításokkal
és a kápolna státusával kapcsolatban.

� 49. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi osztály

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Horváth Lajos osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály) levele 

Tanács iratai U/VB Fonyód Kovács Sámuel községi tanácselnöknek, 1972. június 21., az 1972. június 20-án a kápolnában 
Járási Hivatala tartott ellenôrzésrôl, valamint a tárlatok megrendezésével kapcsolatos jogszabályok és rendeletek

betartatásával kapcsolatban. (A 2. lap hátoldalán Németh Ernô ov. kézírásos feljegyzése a június

27-i ellenôrzésrôl, 1972. július 14.)

� 51. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Hegedüs László igazgató (balatonboglári Mûvelôdési Ház) levele a Balatonboglári Községi 

Tanács iratai 4112/1973 Tanács VB Szakigazgatási Szerv vezetôjének, 1972. június 23. A kápolnatárlatok mûsoros
rendezvényeivel kapcsolatos engedélyek visszaigazoltatása.

� 52. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Kovács Sámuel balatonboglári községi tanácselnök levele Hegedüs Lászlónak, a balatonboglári 

Tanács iratai 4112/1973 Mûvelôdési Ház igazgatójának, 1972. június 24., a mûsoros rendezvények engedélyével
kapcsolatban.

� 53. dok. 
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SML XXIII. 1. Somogy Megyei Németh Ernô osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Fonyódi Járási Hivatalának 

Tanács iratai U/VB Fonyód Mûvelôdésügyi Osztálya) levele a Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztályára, 

Járási Hivatala 1972. július 26. A balatonboglári községi tanácselnök mellékelt jelentésének felterjesztése.

� 57. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Kovács Sámuel balatonboglári községi tanácselnök jelentése a Somogy Megyei Tanács VB 

Tanács iratai 4112/1973 Mûvelôdésügyi Osztályának, 1972. július 21., 

a kápolnatárlatról.

� 58. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Hiteles másolat Galántai György és a balatonboglári r.k. egyházközség között 1968. február 

Bizottságának iratai, 1973, 25-én létrejött bérleti szerzôdésrôl, 1973. június 15. 

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. Az eredetit l.: Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968.; Artpool–Boglár,

E/2/1968. � 5. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kocsis László elnökhelyettes emlékeztetôje, d. n. [1973. június 15?], a balatonboglári községi 
Járási Bizottságának iratai tanácson 1973. június 15-én a kápolnatárlat, illetve Galántai György kápolna-mûtermében végzett 
1957–1974., 8/16. ô. e. tevékenységével kapcsolatos megbeszélésrôl.

� 62. dok. Ue. még: SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bizottságának iratai, 1973, PMO-iratok,

2. cs. 25. ô. e.; SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Frankberger Ferenc r. ôrnagy bûnügyi alosztályvezetô (Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bizottságának iratai, 1973, Fonyódi Járási Rendôrkapitányság) „Szigorúan titkos!” jelentése (+ 4 db kézzel írt nyilatkozat) 

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôjének, 1973. június 18., az 1973. június 10-i és
16-i rendôri ellenôrzésrôl.

� 63. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Frankberger Ferenc r. ôrgy. bûnügyi alosztályvezetô (Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bizottságának iratai, 1973, Fonyódi Járási Rendôrkapitányság) „Szigorúan titkos!” jelentése a Somogy Megyei Rendôr-

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. fôkapitányság vezetôjének, 1973. június 19., Galántai betörésekkel kapcsolatos panaszairól.

� 64. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Bíró Gyula megyei titkár levele Nagy Miklós osztályvezetônek (MSZMP KB Tudományos, 

Bizottságának iratai, 1973, Kulturális és Közoktatási Osztály), 1973. június 21. Az 1973. június 15-i megbeszélésrôl készült 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. feljegyzés megküldése.

� 65. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. „Szigorúan bizalmas” feljegyzés a balatonboglári „kápolnatárlat” ügyében + lista a megjelent 

Bizottságának iratai, 1973, cikkekrôl, 1973. június 21. Feljegyzés az 1973. június 15-i megbeszélésrôl (az elôzô levél 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. melléklete).

� 66. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Jegyzôkönyv (készült a balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének hivatali 

Tanács iratai 4112/1973 helyiségében), 1973. június 21., a kápolna lakás, illetve tartózkodás céljára történô használatának
közegészségügyi ellenôrzésérôl.

� 67. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/4/1973.; SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Járási

Bizottságának iratai 1957–1974., 8/16. ô. e.

SML MSZMP Fonyód JB VB Jegyzôkönyv az 1973. június 22-én megtartott járási PB VB ülésrôl.

jegyzôkönyvek 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Gádor Endre osztályvezetô (Mûvelôdésügyi Minisztérium) levele Horváth Lajosnak (Somogy 

Tanács iratai U/VB Fonyód Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály) + 1 db prospektus (az 1973-as év mûvészeti 

Járási Hivatala eseményeinek programja), 1973. június 25. Utasítás Galántai programjának felülvizsgáltatására
és ellenintézkedések megtételére.

� 69. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály;

MOL XIX-I-4-m 117.916/1973.
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SML XXVIII. 663. Boglár Községi A balatonboglári Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervének határozata 1973. június 26., 

Tanács iratai 4112/1973 Galántai György építésrendészeti ügyében.

� 70. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/5/1973.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Göntér Ferenc SM Közegészségügyi- és Járványügyi Felügyelôség vezetôjének határozata, 

Bizottságának iratai, 1973, 1973. június 27. A Balatonboglári Róm. kat. egyházközség tulajdonát képezô temetô-kápolnával 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. kapcsolatos közegészségügyi intézkedés.

� 71. dok. Ue. még: SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Bíró Gyula megyei titkár levele Böhm József elvtársnak, a Somogy Megyei Tanács 

Bizottságának iratai, 1973, elnökének, 1973. június 27. Mellékelt feljegyzés megküldése.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 72. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Bíró Gyula megyei titkár feljegyzése, 1973. június 27., az MSZMP Somogy Megyei 
Bizottságának iratai, 1973, Bizottságán a kápolnatárlatok ügyében tartott 1973. június 25-i megbeszélésrôl.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. � 73 dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Szabó Sándor r. alezr. kapitányság-vezetô (SMRFK Járási Rendôrkapitányság) levele 

Járási Bizottságának iratai az MSZMP Járási Bizottság I. titkárának, 1973. július 13., rendôrségi összefoglaló jelentés 
1957–1974., 8/16. ô. e. megküldésérôl.

� 74 dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Szabó Sándor r. alezr. (Fonyódi Járási Rendôrkapitányság) jelentése a Somogy Megyei Rendôr-

Járási Bizottságának iratai fôkapitányság vezetôjének 1973. július 13., az 1973. július 8-i rendôri ellenôrzésrôl.
1957–1974., 8/16. ô. e. � 75. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Szerzôdéstervezet a balatonboglári r. k. egyházközség és a balatonboglári községi tanács között, 

Járási Bizottságának iratai 1973. július 13., az egyházközség tulajdonában lévô kápolna és 500 n.öl terület kezelôi jogának 
1957–1974., 8/16. ô. e. átadásával kapcsolatban.

� 76. dok. Ue. még: Érseki Levéltár, Veszprém, Acta Dioecesana f. 130-1/1968.

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Feljegyzés, 1973. július 14., a kápolna 1973. július 14-i ellenôrzésérôl.
Tanács iratai 4112/1973 � 77. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kolip Gyula r. ôrnagy alosztályvezetô (Fonyódi Járási Rendôrkapitányság, Közrendvédelmi 

Járási Bizottságának iratai Alosztály) jelentése a Járási Rendôrkapitányság vezetôjének, 1973. július 22., az 1973. július 
1957–1974., 8/16. ô. e. 22-i, hajnali rendôri ellenôrzésrôl.

� 80. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kolip Gyula r. ôrnagy alosztályvezetô (Fonyódi Járási Rendôrkapitányság, Közrendvédelmi 

Járási Bizottságának iratai Alosztály) jelentése a Járási Rendôrkapitányság vezetôjének, 1973. július 23., az 1973. július 
1957–1974., 8/16. ô. e. 23-i, hajnali rendôri ellenôrzésrôl.

� 81. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyódi Kolip Gyula r. ôrnagy alosztályvezetô (Fonyódi Járási Rendôrkapitányság, Közrendvédelmi 

Járási Bizottságának iratai Alosztály) jelentése a Járási Rendôrkapitányság vezetôjének, 1973. július 24., az 1973. július 
1957–1974., 8/16. ô. e. 24-i, hajnali rendôri ellenôrzésrôl.

� 82. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Papp István mûszaki ügyintézô (Községi Tanács Szakigazgatási Szerve) levele a Somogy Megyei 

Tanács iratai 4112/1973 Tanács VB Fonyódi Járási Hivatal Igazgatási Osztályának, 1973. július 25. Kiegészítés kérése
szabálysértési feljelentéshez.

� 83. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Papp István mûszaki ügyintézô (Községi Tanács Szakigazgatási Szerve) levele a Somogy Megyei 

Tanács iratai 4112/1973 Tanács VB Fonyódi Járási Hivatal Mûszaki Osztályának, 1973. július 31. Galántai György
budapesti lakos építésrendészeti ügye.

� 88. dok. 
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SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Dr. Rábai István igazgató (Állami Biztosító Somogy Megyei Igazgatósága) levele dr. Bíró 

Bizottságának iratai, 1973, Gyulának, az MSZMP SMB titkárának, 1973. augusztus 1., Galántai György biztosítási 
PMO-iratok, 2. csoport, 25. ô. e. kérelmének elutasításával kapcsolatban.

SML XXVII. 518. f. MSZMP SM Bíró Gyula megyei titkár (MSZMP SMB) levele dr. Molnár Ferencnek, (MSZMP TKKO), 

Bizottságának iratai, 1973, 1973. augusztus 24., rendôrségi jelentés megküldésérôl, valamint tájékoztató a kápolna bezárásával 
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. kapcsolatos további intézkedésekrôl.

� 105. dok. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e.; 

MTA-KK-AKH/Ms 6035/1.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Frankberger Ferenc r. ôrnagy bûnügyi alosztályvezetô (Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bizottságának iratai, 1973, Fonyódi Járási Rendôrkapitányság) levele a Somogy megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôjének, 

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. 1973. augusztus 22., a „Vakáció” fedônevû akció során végrehajtott ellenôrzésrôl (az elôzô

dokumentum melléklete).

� 106. dok. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e.

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Galántai György távirata a balatonboglári községi tanácsnak, 1973. augusztus 25. Kérelem 
Tanács iratai 4112/1973 kilakoltatási határozat felülvizsgálására.

� 109. dok. Ue. még: Artpool–Boglár, T/20/1973.

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Tanács iratai 4112/1973 Papp István mûszaki ügyintézô (Községi Tanács Szakigazgatási Szerve)

levele a Járási Rendôrkapitányságnak, 1973. augusztus 25. Karhatalom kérése kilakoltatáshoz.

� 107. dok. 

SML XXVII. 522. MSZMP Fonyód Tóth József járási titkár jelentése a megyei pártbizottságnak, 1973. augusztus 27., a fonyódi járás
JB iratai 1973/PMO 8. cs. politikai hangulatáról az 1973. július 28–augusztus 28. közötti idôben.
2. ô. e. információs jelentések 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Jegyzôkönyv, 1973. augusztus 27., kilakoltatás végrehajtásáról.
Tanács iratai 4112/1973 � 112. dok. u. e. még: Artpool–Boglár, T/22/1973.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Nyakas Szilárd riporter (Magyar Rádió) az 1973. augusztus 27-i kilakoltatáskor készített interjú

Bizottságának iratai, 1973, (a rendôrség részére átadott magnószalagról leírt szöveg), d. n. [1973. augusztus vége].

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. Ue. még: MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya 288. f. 36/1973/4. ô. e.

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Frankberger Ferenc r. ôrnagy bûnügyi alosztályvezetô (Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bizottságának iratai, 1973, Fonyódi Járási Rendôrkapitányság) levele a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôjének,

PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. 1973. augusztus 28., az 1973. augusztus 27-i kilakoltatással kapcsolatos karhatalmi intézkedésekrôl.

� 113. dok. 

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Jegyzôkönyv, 1973. augusztus 30., a kápolna kiürítésével kapcsolatban.
Tanács iratai 4112/1973 Ue. még: Artpool–Boglár, T/24b/1973.

SML XXVIII. 663. Boglár Községi Galántai György távirata, 1973. augusztus 30., a kápolna kiürítésével kapcsolatban.
Tanács iratai 4112/1973 Ue. még: Artpool–Boglár, T/24a/1973.

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Takács Kálmán mb. fôosztályvezetô (Mûvelôdésügyi Minisztérium) levele Svenda István 

Tanács iratai U/VB Fonyód osztályvezetônek (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály), 1973. december 19., 

Járási Hivatala Szabó László cikkével (Népszabadság, 1973. december 16.) kapcsolatban.

� 133. dok. 

SML XXVII. 518. f. MSZMP S. M. Honfi István propaganda és mûvelôdésügyi osztályvezetô levele dr. Molnár Ferencnek 

Bizottságának iratai, 1973, (MSZMP TKKO), 1973. szeptember 8., a kápolna bezárásáról és a jelenlévôk igazoltatásáról.
PMO-iratok, 2. cs. 25. ô. e. Ue. még: MTA-KK-AKH/Ms 6035/1.

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály) levele Takács

Tanács iratai U/VB Fonyód Kálmán mb. fôosztályvezetônek (Mûvelôdésügyi Minisztérium), 1974. január 11., 

Járási Hivatala a Népszabadságban megjelent cikket megelôzô intézkedésekrôl.

� 141. dok. 
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SML XXV. 12. Somogy Megyei Dr. Gibicsár Gyula és dr. Márton László fôügyészségi ügyészek feljegyzése a megyei 

Fôügyészség iratai, fôügyésznek, 1974. január 17., a Happening a kriptában címû cikkel kapcsolatban.
Ig. 68/1974 

SML XXV. 12. Somogy Megyei Dr. Halász János megyei fôügyész levele Bíró Gyulának az MSZMP SMB titkárának, 

Fôügyészség iratai, 1974. január 21. A Happening a kriptában címû cikk kapcsán készült feljegyzés megküldése.
Ig. 68/1974 � 144. dok. 

SML XXV. 12. Somogy Megyei Dr. Halász János megyei fôügyész feljegyzése, 1974. január 17., a Happening a kriptában címû 
Fôügyészség iratai, cikkel kapcsolatban.
Ig. 68/1974 � 145. dok. 

SML MSZMP Fonyódi Jelentés, 1974. április 19., a Balaton-parti idegenforgalom gazdasági, ideológiai, politikai hatásáról
JB VB 1974. április 19. 1 és feladatairól a járásban, a járási pártértekezlet határozata alapján.

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Kocsis László levele dr. Molnár Ferenc államtitkárnak + melléklet (meghívó), 1974. július 22., 

Tanács iratai a kápolna felújításával és az új Kápolna Tárlatok nyitó kiállításával kapcsolatban.
O/Mûvelôdésügyi Osztály � 161. dok. Ue. még: MOL XIX-I-7-n 117.916/1973

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István osztályvezetô (Somogy Megyei Tanács VB Mûvelôdésügyi Osztály) levele 

Tanács iratai U/VB Fonyód Kedves ....Elvtárs! megszólítással + címjegyzék, 1974. december 10. Meghívó a balatonboglári 
Járási Hivatala temetôdomb képzômûvészeti terveirôl tartandó megbeszélésre az 1974 nyarán megnyitott 

Balatonboglári Kápolnatárlat kapcsán.

� 163. dok. Ue. még: SML XXIII. 1. Somogy Megyei Tanács iratai O/Mûvelôdésügyi Osztály; 

MOL XIX-I-7-n

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István levele Honfi Istvánnak + melléklet: a résztvevôk névsora,1974. december 30. 

Tanács iratai U/VB Fonyód Feljegyzés megküldése a kápolnadomb hasznosításával kapcsolatos tanácskozásról.
Járási Hivatala Ue. még: MOL XIX-I-7-n 117.916/1973

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István levele Csorba Gézának, 1974. december 30. Beszámoló az új Balatonboglári 
Tanács iratai Kápolnatárlatok nyitókiállításával és a jövôbeni tervekkel kapcsolatban.
O/Mûvelôdésügyi Osztály Ue. még: MOL XIX-I-7-n 117.916/1973

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Hidvégi István igazgató (Kiállítási Intézmények) levele Svenda Istvánnak, 1975. január 22. 

Tanács iratai Tájékoztatás kérése a Kék Kápolna 1975-ös programjával kapcsolatban.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István levele Hidvégi István igazgatónak (Kiállítási Intézmények), 1975. április 8. 

Tanács iratai Tájékoztató Vadas József mûvészettörténész felkérésérôl és a Kék Kápolna programjáról.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Bartha Éva levele Hegedüs László igazgatónak (Vikár Béla Mûvelôdési Központ, 

Tanács iratai Balatonboglár), 1975. július 18. Tájékoztató arról, hogy Gecser Lujza lemondja boglári kiállítását.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Bartha Éva levele a megyei mûvelôdésügyi osztályvezetônek, Svenda Istvánnak, 1975. július 18.

Tanács iratai Megküldi a Hegedüs Lászlónak írt levél másolatát.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Hausz Gyula megyei mûvelôdésügyi ov. helyettes levele Ágoston Ernô tanácselnöknek, 

Tanács iratai 1975. július 25. Kemény György kiállításával kapcsolatban.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István levele Ágoston Ernô tanácselnöknek, 1975. augusztus 27. Kemény György 
Tanács iratai kiállításával kapcsolatban.
O/Mûvelôdésügyi Osztály 
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SML XXIII. 1. Somogy Megyei Ágoston Ernô tanácselnök levele Svenda István osztályvezetônek (SMT VB Mûvelôdésügyi 

Tanács iratai U/VB Fonyód Osztály) 1975. szeptember 8. Kemény György kiállításával kapcsolatban.
Járási Hivatala � 165. dok. 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Csorba Géza levele Svenda Istvánnak. 1975. november 27., a Mûcsarnokkal való együtt-
Tanács iratai mûködéssel kapcsolatban. 
O/Mûvelôdésügyi Osztály 

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Vizy Ottó (Kiállítási Intézmények, Mûcsarnok) levele Svenda Istvánnak, 1975. december 10. 

Tanács iratai Együttmûködés felajánlása.
O/Mûvelôdésügyi Osztály Ue. még MOL XIX-I-7-n 117.916/1973.

SML XXIII. 1. Somogy Megyei Svenda István levele Vizy Ottónak, 1976. január 2. A Mûcsarnokkal való együttmûködés 
Tanács iratai elfogadása.
O/Mûvelôdésügyi Osztály Ue. még: MOL XIX-I-7-n 117.916/1973.

Történeti Hivatal 

TH O-16268/1., Jelentés Adamis Béláról, Pest Megyei RFK, I/I-2. Osztály, Budapest, 1973. június 25.

Horgászok I. fn. dosszié

TH O-16268/1., Budapesti Rendôr-fôkapitányság III/III-a. alosztály jelentése Adamis Béla és társai ügyében, 

Horgászok I. fn. dosszié 1973. augusztus 7.

� 91. dok. 

TH O-16268/1., „Lámpás” fn. ügynök jelentése Halász Péter tevékenységérôl (Budapesti Rendôr-

Horgászok I. fn. dosszié fôkapitányság III/III-a. alosztály), 1973. augusztus 13.

� 94. dok. 

TH O-16268/1., „Lámpás” fn. ügynök jelentése Galántai György tevékenységérôl (Budapesti Rendôr-

Horgászok I. fn. dosszié fôkapitányság III/III-a. alosztály), 1973. augusztus 13.

� 93. dok. 

TH O-16268/1., „Lámpás” fn. ügynök Galántaival kapcsolatos jelentése (Budapesti Rendôr-fôkapitányság 

Horgászok I. fn. dosszié III/III-a. alosztály), 1973. augusztus 13.

� 95. dok. 

TH O-16268/1., Budapesti Rendôr-fôkapitányság III/III-b. alosztály jelentése a „Tükör” kiállításról. 

Horgászok I. fn. dosszié 1973. augusztus 14.

� 92. dok. 

TH O-16268/1., „Olasz” fn. ügynök jelentése Halász Péterékrôl és a „Tükör” kiállításról, 1973. augusztus 14.

Horgászok I. fn. dosszié � 96. dok.

TH O-16268/1., Budapesti Rendôr-fôkapitányság III/III-b. alosztály jelentése a Halász Színház elôadásairól 

Horgászok I. fn. dosszié és a „Tükör” kiállításról, 1973. augusztus 14.

� 97. dok. 

TH O-16268/1., „Lámpás” fn. ügynök jelentése a Kápolna-mûteremben rendezett „Tükör” címû tárlatról, 

Horgászok I. fn. dosszié Budapesti Rendôr-fôkapitányság III/III-a. alosztály, 1973. augusztus 15.

� 98. dok. 

TH O-16268/1., A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. Osztálya által Galántai György és társai 

Horgászok I. fn. dosszié ügyében készített jelentés megküldése a BM III/III-4. Osztály vezetôjének, 1973. augusztus 22.

� 103. dok. 

437



TH O-16268/1., A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. Osztályának jelentése a balatonboglári 

Horgászok I. fn. dosszié kápolnában rendezett összejövetelekrôl, 1973. augusztus 22.

� 104. dok. 

TH O-16268/1., Jelentés a „Zuglói” fn. jelölttel történt találkozóról, Budapesti Rendôr-fôkapitányság 

Horgászok I. fn. dosszié III/III-b. alosztály, 1973. augusztus 22.

� 101. dok. 

TH O-16268/1., Jelentés az S. G. társadalmi kapcsolattal történt találkozóról, Belügyminisztérium III/III-4-a. 

Horgászok I. fn. dosszié alosztály, 1973. augusztus 29.

� 100. dok. 

TH O-16268/1., Javaslat „Horgászok” fn. ügyjelzésben, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok I. fn. dosszié 1973. augusztus 29.

� 115. dok. 

TH O-16268/1., Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály jelentése, 1973. szeptember 5.

Horgászok I. fn. dosszié � 116. dok. 

TH O-16268/1., Galántai Györggyel kapcsolatos rendôri jelentés felterjesztése (a Somogy Megyei Rendôr-

Horgászok I. fn. dosszié fôkapitányság levele a BM III/III. fôcsoport-fônökhelyettesének), 1973. szeptember 6.

� 117. dok. 

TH O-16268/1., A Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság jelentése a „VAKÁCIÓ” fn. közbiztonsági 

Horgászok I. fn. dosszié akcióról, 1973. szeptember 6.

� 118. dok. 

TH O-16268/1., Kivonat „Huszti” fn. ügynök 1973. VIII. 30-i jelentésébôl, Budapesti Rendôrkapitányság, 

Horgászok I. fn. dosszié III/III-b. alosztály, 1973. szeptember 10.

� 114. dok. 

TH O-16268/1., A Belügyminisztérium III/III-4-c. alosztály jelentése a „Szövegek” címû kiállításról, 1973. 

Horgászok I. fn. dosszié szeptember 11.

� 119. dok. 

TH O-16268/1., Kivonat „Huszti” fn. ügynök 1973. VIII. 27-i jelentésébôl, a „Konkrét költészet” címû 

Horgászok I. fn. dosszié kiállításról, Budapesti Rendôr-fôkapitányság III/III-B. alosztály, 1973. szeptember 15.

� 99. dok. 

TH O-16268/1., A Belügyminisztérium jelentése a kápolnatárlatokról, Budapest, 1973. november 15.

Horgászok I. fn. dosszié � 122. dok. 

TH O-16268/1., „Pécsi Zoltán” fn. tmb. jelentése Halász Péter csoportjáról, Belügyminisztérium III/III-4-c. 

Horgászok I. fn. dosszié alosztály, 1973. november 22-én.

� 123. dok. 

TH O-16268/1., A Belügyminisztérium jelentése a kápolnatárlatokról, 1973. november 25.

Horgászok I. fn. dosszié

TH O-16268/1., „Pécsi Zoltán” fn. tmb. jelentése Halász Péter csoportjáról, Belügyminisztérium III/III-4-a. 

Horgászok I. fn. dosszié alosztály, 1973. november 28.

� 124. dok. 

TH O-16268/1., Határozat Galántai György „M” esetén történô ôrizetbe vételére, Belügyminisztérium 

Horgászok I. fn. dosszié III/III-4-a. alosztály, 1973. december 13.

� 126 dok. 

TH O-16268/1., Javaslat csoport-dosszié nyitására, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1973. december 13.

Horgászok I. fn. dosszié � 125. dok. 
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TH O-16268/2., Jelentés Szabó László cikkének visszhangjáról, Belügyminisztérium, 1973. december 22.

Horgászok II. fn. dosszié � 135. dok. 

TH O-16268/1., Feljegyzés a „Horgászok” fn. csoportról Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok I. fn. dosszié 1974. január 3.

TH O-16268/2., (Intézkedési terv) Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. január 11.

Horgászok II. fn. dosszié � 142. dok. 

TH O-16268/1., Határozat csoport-dosszié nyitására, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. január 12. 

Horgászok I. fn. dosszié

TH O-16268/1., Jelentés a Horgászok fn. csoportról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. január 14.

Horgászok I. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl és a Szabó László-féle cikkel kapcsolatban, Belügyminisztérium 

Horgászok II. fn. dosszié III/III-4-c. alosztály, 1974. január 15.

� 143. dok. 

TH O-16268/2., Kivonat „Kárpáti Miklós” fn. tmb 1974. január 9-én adott jelentésébôl, Tatabánya, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. január 22. 

TH O-16268/2., Intézkedési terv a „Horgászok” fn. ügyben, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. január 24.

� 146. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés Hap Béláról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. január 28. 

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., „Pécsi Zoltán” fn. ügynök jelentése Galántai Györgyrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. 

Horgászok II. fn. dosszié alosztály, 1974. január 29.

� 147. dok.

TH M-38710/1., Jelentés „Pesti” fn. tmb-vel történt találkozóról, Belügyminisztérium, III/III-4-a. alosztály, 

Pesti fn. dosszié 1974. január 30.

� 150. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés a kápolna kényszer-kilakoltatásával kapcsolatban, Belügyminisztérium, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. február 6.

� 156. dok. 

TH T-9481/3., „Mészáros Tibor” fn. tmb. Pór Györggyel kapcsolatos jelentése, Belügyminisztérium 

Összetartók III. fn. dosszié III/III-4-b. alosztály, 1974. március 13.

� 158. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés Galántai Györgyrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. március 21. 

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., „Pécsi Zoltán” fn. ügynök jelentése Szabó László cikkével kapcsolatban, Belügyminisztérium 

Horgászok II. fn. dosszié III/III-4-a. alosztály, 1974. március 22.

� 148. dok. 

TH T-9481/3., Jelentés Pór Györgyrôl és társairól, Belügyminisztérium III/III-4-b. alosztály, 1974. március 22.

Összetartók III. fn. dosszié � 155. dok. 

TH M-38710/1., „Pesti” fn. tmb. jelentése Pór Györgyrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Pesti fn. dosszié 1974. március 26.

� 152. dok. 
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TH T-9481/3., Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály Pór Györgyékkel kapcsolatos jelentése, 

Összetartók III. fn. dosszié 1974. március 26. 

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl és csoportjáról Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. március 28. 

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. március 28. 

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. március 29.

Horgászok II. fn. dosszié � 159. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés és társairól, Komárom Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. Osztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. április 30.

TH O-16268/2., Jelentés a „Horgászok” fn. csoportról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. május 15.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl és csoportjáról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. május 28.

TH O-16268/2., Jelentés Galántai György tatabányai megnyilatkozásairól, Belügyminisztérium III/III-2-b. 

Horgászok II. fn. dosszié alosztály, 1974. június 20.

� 160. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1974. június 26.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés Galántai Györgyrôl, Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság III/III. Osztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. szeptember 26.

� 162. dok. 

TH O-16268/2., Javaslat bizalmas nyomozás meghosszabbítására, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1974. december 14.

TH O-16268/2., Jelentés Galántai Györgyrôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1975. február 3.

Horgászok II. fn. dosszié � 164. dok. 

TH O-16268/2., Jelentés, Budapest, 1975. február 26.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Javaslat bizalmas nyomozás alatt álló személyek kiszorítására, Belügyminisztérium III/III-4-a. 

Horgászok II. fn. dosszié alosztály, 1975. március 8.

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl és csoportjáról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1975. március 10.

TH O-16268/2., Breznyik Péter letelepedési engedélyével kapcsolatban, Belügyminisztérium III/II-3-b. 

Horgászok II. fn. dosszié alosztály, 1975. március 17.

TH O-16268/2., Jelentés Eörsi István lakásán tartott összejövetelekrôl, Budapest, 1975. május 7. 

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés a Halász-csoportról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1975. május 12.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Javaslat bizalmas nyomozás meghosszabbítására, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1975. május (?)
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TH O-16268/2., Javaslat Halász Péter 3/a ellenôrzésének meghosszabbítására, Belügyminisztérium III/III-4-a. 

Horgászok II. fn. dosszié alosztály, 1975. július 4.

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péternérôl, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1975. augusztus 2.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., „Dongó Péter” fn. hálózati személy jelentésébôl készített kivonat megküldése, Budapesti 

Horgászok II. fn. dosszié Rendôr-fôkapitányság II/I-1. Osztály, 1975. október 9.

TH O-16268/2., Kivonat „Dongó Péter” fn. hálózati személy jelentésébôl, Budapesti Rendôr-fôkapitányság 

Horgászok II. fn. dosszié II/I-1/A. Osztály, 1975. október 9.

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péter csoportjáról, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 1975. október 28.

Horgászok II. fn. dosszié

TH O-16268/2., Jelentés Halász Péterrôl és kapcsolatairól, Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztály, 

Horgászok II. fn. dosszié 1975. november 22.

TH O-16268/3., Jelentés a „Horgászok” fn. ügy lezárásáról, Belügyminisztérium III/III-4-b. alosztály, 

Horgászok III. fn. dosszié 1976. június 30.

TH O-16268/3., Adatlap elôzetes ellenôrzés vagy bizalmas nyomozás alá vont személyrôl, Budapest, 

Horgászok III. fn. dosszié 1976. augusztus 29.

TH O-16268/3., Jelentés „Horgászok” fn. ügy utóellenôrzésérôl, Belügyminisztérium III/III-4-b. alosztály, 

Horgászok III. fn. dosszié 1976. december 16.
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IRODALOM

Az irodalomjegyzékbe csak azokat az írásokat vettük fel, amelyekben a kápolnatárlatokra konkrét uta-

lás található. Minden további irodalom a kötet jegyzeteiben, a megfelelô helyen olvasható. A több-

ször közölt írások adatait az elsô megjelenésnél tüntettük fel.

B. L.: A vendégszeretô Boglár. Új Ember, 1970. augusztus 9., 4. o.

Gerevich Éva: Kápolnatárlat. Múzsák Múzeumi Magazin, 1970/4, 19. o.

H. A. [Haeffler András]: Art colony in the making. The Chapel Group. Daily News, 1970. augusztus

28., 6. o.

Jávori Béla: Kápolna tárlat. Somogyi Néplap, 1970. augusztus 13., 5. o.

Kiss Dénes: Megváltás. Népszava, 1970. augusztus 15., 5. o.

Perneczky Géza: Három kiállítás. A boglári kápolnatárlat. Élet és Irodalom, 1970. szeptember 19., 12. o.

Rónay György: A boglári kápolnatárlat. Új Ember, 1970. augusztus 9., 4. o.

Rónay György: Ajánlás egy kápolnához [megnyitó-szöveg]. Élet és Irodalom, 1970. augusztus 15., 

15. o. � 92. kép. 

Zoltai Z. András: Kápolna-tárlat. Magyar Ifjúság, 1970/35, szeptember 4., 13. o.

–: Kiállítás a kápolnában. [rövid hír]. Hétfôi Hírek, 1970. július 27., o. n. [6. o.]

–: Kápolnatárlat. [rövid hír]. Magyar Ifjúság, 1970/31, július 31., 3. o.

–: Kápolnatárlat. [rövid hír]. Magyar Hírlap, 1970. augusztus 1., 6. o.

–: Kápolnatárlat. [rövid hír]. Esti Hírlap, 1970. augusztus 3., 4. o.

–: A balatonboglári Körmendy-kápolna… [rövid hír]. Jelenkor, 1970/10, 960. o.

Beke László: Magyar nem-ábrázoló mûvészet I. Az absztrakció továbbfejlôdése: konstruktív és organi-
kus tendenciák. Kritika, 1971/1, 18. o.

Borgó János: A lehetôségeket megteremteni. Komárom megyei Dolgozók lapja, 1971. augusztus 10., 4. o.

D. I. [Dévényi Iván]: Napló – Képzômûvészet. Tárlatok Balatonbogláron. Vigília, 1971/10, 717. o.

Esztergomi László: Keserédes barangolás a Balatonnál. Problémák, lehetôségek. Döglött veréb, pillan-
gókkal. Magyar Hírlap, 1971. július 18., 10. o. � 141. kép. 

Hegedüs László: A balatonboglári kápolna-tárlatokról. Mûvelôdés. Somogyi módszertani tájékoztató,

1971/1, március, 16–18. o.

H. B. [Horányi Barna]: Törvénytelen úton néhány avantgarde. Bérelt kápolnában – Illegális kiállítások
és mûsorok. Somogyi Néplap, 1971. július 8., 5. o. � 23. kép. 

Molnár, Gergely: New Hungarian avant-garde art. Pictures in a chapel. Daily News, 1971. augusztus 29.,

6. o. � 146. kép. 

Sipos Gyula: Tárlat a kápolnában. Képes Újság, 1971. augusztus 26., 9. o.

–: Galántai grafikák. Magyar Ifjúság, 1971/48, november 26., 14. o.

–: Extricating essence of motifs. Daily News, 1971. november 28., 2. o.

Ács József: Bosch+Bosch szabadkai tárlata. Magyar Szó, [Újvidék], 1972. november 7., 12. o.

G. M. [Molnár Gergely]: Balatonboglár: Festival der Avantgarde. Daily News, 1972. július 8., 6. o.

R. Gy. [Rózsa Gyula]: Balatoni nyári tárlat. Kétszázhatvan mûtárgy a keszthelyi múzeumban. Népsza-

badság, 1972. augusztus 18., 7. o.

Szombathy Bálint: Négy szöveg. Képzômûvészeti események Balatonbogláron, Budapesten, Brünnben
és Velencében. Új Symposion, [Újvidék], 1972/89. 

–: [Karsai János pantomimmûvész…]. [rövid hír]. Népszava, 1972. június 23., 4. o.

–: Kiállítások. Élet és Irodalom, 1972. június 10., 2. o.

–: Kiállítások. Élet és Irodalom, 1972. június 17., 2. o.

–: Kiállítások. Magyar Hírlap, 1972. június 23., 12. o.

–: Tárlat és pantomim. Magyar Ifjúság, 1972/31, 12. o.

–: Kápolnatárlat. [rövid hír]. H. H. krónikája, Hétfôi Hírek, 1972. június 26., o. n. [4. o.]

1970

1971

1972
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Szabó László: Happening a kriptában. Népszabadság, Vasárnapi melléklet, 1973. december 16., 2. o.

(Rövidítve újraközölve: Színház, 1991/10–11. [melléklet], 15–16. o.) � 185–186. o.

Szombathy Bálint: Vajdasági alkotók a balatonboglári kápolnatárlatokon. Képzômûvészet. Mûvészeti
életünkben egy egységes szellemi áramlat van kialakulóban. Magyar Szó, [Újvidék], 1973. szeptem-

ber 15., 13. o.

Asztalos Cs. Anik [Körner Éva]: No Isms in Hungary. Studio International, 1974/3, 105–111. o.

Csutoros Sándor: a Szembesítés, 1973. október. In: Lépcsôház – Szembesítés – Út (dokumentáció-ka-

talógus). 1974, o. n.

Galántai György: Fiat pax et ars. Magyar Ifjúság, 1974/36, szeptember 6., 2–3. o.

H. B. [Horányi Barna]: Megnyílt a temetôdombi kápolnatárlat. Somogyi Néplap, 1974. július 27., 4. o. 

� 328. kép. 

Horányi Barna: Fordított torony. Jó kilátás. Somogyi Néplap, 1974. augusztus 4., o. n. [1. o.], 4. o.

Simon Gy. Ferenc: Szezonvég. Képes Újság, 1974. szeptember 14., 11. o.

Takács István: Fiat pax et ars. Magyar Ifjúság, 1974/33, augusztus 16., 26–27. o.

–: [Csernik Attila]: Kápolnatárlatok Balatonbogláron. Képes Ifjúság, [Újvidék], 1974. január 30., hátsó

borító.

–: Boglári kápolnatárlat. Modern magyar mûvek. Somogyi Néplap, 1974. július 7., o. n. [12. o.]

–: Megnyílt a kápolnatárlat. Festmények a fôvárosból. Somogyi Néplap, 1974. július 20., o. n. [8. o.] 

� 327. kép. 

Honfi István: Somogy képzômûvészeti helyzetérôl, feladatairól. Mûvészet, 1975/10, 1–2. o.

Rózsa Gyula: Egész évben utószezon? Nem idôszerûtlen jegyzetek a balatoni kiállításokról. Népszabad-

ság, 1975. október 26., 9. o.

Somlyó György: Vázlat egy meg nem írandó életrajz elsô kötetéhez. Új Írás, 1975/12, 121. o.

Szémann Béla: Egy legenda vége a Kék kápolnában. Mûvészet, 1975/10, 18–20. o.

Vadas József: Halálra ítélt legenda. Mûvészet, 1975/10, 20. o.

Berta Bulcsú: A kenguru. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1976, 19. o.

Eörsi István: Mi bújt elô a kriptából? Profil (kéziratos folyóirat), 1976. november, 83–89. o. (Újraközölve:

Színház, 1991/10–11. [melléklet], 15–16. o., az eredeti kézirat: 1973. december.) � 131. dok. 

Vadas József: Grafikák hátán. Élet és Irodalom, 1976. augusztus 14., 13. o.

Beke László: Kentaur. Szentjóby Tamás „tanpályái”. Magyar Mûhely, 1978/54–55, 71–73. o.

Jávori Béla: Vihar után. Somogyi Néplap, 1978. augusztus 30., 3. o. 

Bán András: Kisgalériák kora. A kiállítások kérdôjelei. Mozgalom dokumentáció nélkül. Magyarország,

1979/4, 27. o.

Hajdu István: Csiky Tibor. Képzômûvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1979, 14. o.

Beke László: Dátumok a magyar avantgarde-mûvészet történetébôl, 1966–1979. Mûvészet, 1980/10,

20–22. o.

IPUT (Tamas St. Auby): Autotherapeutische Übung zur Vorbeugung. In: Künstler aus Ungarn (katalógus).

Kunsthalle Wilhelmshaven, 26. 8–21. 9. 1980, 48–49. o.

Pécsi Mûhely 1970–1980 (katalógus). Székesfehérvár, Csók István Képtár, 1980, István Király Múzeum

Közleményei, D. sorozat 138., 4., 8. o.

Szemadám György: „Utak és határok”. Jegyzetek Haris László fotóihoz. A Magyar Képzô- és Iparmûvé-

szek Szövetsége Tájékoztatója, 1980/1, 4–22. o.

Versuch einer Chronologie der Avantgarde-Bewegung in Ungarn 1966–1980 (von Dóra Maurer). In:

Künstler aus Ungarn (katalógus). Kunsthalle Wilhelmshaven, 26. 8–21. 9. 1980, 72., 74–75–76.,

79–81. o.

Baksa-Soós János–Szentjóby Tamás: Paralel kurzus tanpálya, „AB” happening. AL 5, 1983. nyár, 

14–15. o.

Erdély Miklós–Jovánovics György–Major János: Mi az avantgardizmus? AL 5, 1983. nyár, 6. o.

Galántai György kápolna-mûterme Balatonboglár 1970–73 (kronológia és irodalom). AL 5, 1983. nyár,

66–69. o.

Haraszti Miklós vendégkönyvi bejegyzése Hajas Tibor eseményérôl. AL 5, 1983. nyár, 55. o. (Újraközölve:

Orpheus, X. évf. 21. sz., 1999. tavasz, 87. o.)

1973

1974

1975

1976

1978

1979

1980

1983
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Legéndy Péter–Vidovszky László: Polimorfikus szintézis. AL 5, 1983. nyár, 7. o. (Újraközölve: Papp

Tamás [szerk.]: Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból. Jelenlét, 1989/1–2

[14–15], 181. o.)

Legéndy Péter: Kedves Látogató! AL 5, 1983. nyár, 9. o.

Molnár Gergely: Dream Power (részlet). Galántai-kiállítás New Yorkban. AL 5, 1983. nyár, 2–5. o.

Najmányi László: Barátságos bánásmód. AL 5, 1983. nyár, 52–54., 56. o.

Papp Tibor: Kis magyar hírmondók. Magyar Mûhely, Párizs, 1983/68, 1–6. o.

Peternák Miklós: A konceptuális mûvészet hatása Magyarországon. Kézirat, 1983–1985.

Szentjóby Tamás: Kizárás gyakorlat – Büntetésmegelôzô autoterápia. AL 5, 1983. nyár, 12–13. o.

(Újraközölve: Papp Tamás [szerk.]: Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból.
Jelenlét, 1989/1–2 [14–15], 266–267. o.)

King Kong (forgatókönyv). AL 5, 1983. nyár, 48–50. o.

A Kassák Színház kronológiája. AL 11, 1984–85, 41–42. o.

Algol László: A háromság személyisége (részlet). AL 10, 1984–85, 26. o.

Bencze György: Cenzúrázott és alternatív közlési lehetôségek a magyar kultúrában. AB Hírmondó, 1985/4,

21–22. o.

Hajas Tibor: Szabadságipari adás, IV. csatorna. AL 10, 1984–85, 28–29. o.

Ladányi József: A balatonboglári kápolnatárlatok eseménytörténete 1970–1973. Szakdolgozat, ELTE

BTK Mûvészettörténet szak, 1985

Schraenen, Guy: Pour une approche des espaces alternatifs. (4) Arte factum, [Belgium], 1985/11, 52–53. o.

Szôke Annamária: Pauer. Fotó- és szövegdokumentáció. Kézirat, 1985.

Beke László: Erdély Miklós munkássága. Krono-logikai vázlat képekkel 1985-ig. In: Erdély Miklós kiál-
lítása (katalógus), Óbuda Galéria, Budapest, 1986, 11. o.

Lóska Lajos: A jelrácsoktól a lézerig. Beszélgetés Csáji Attilával. Mûvészet, 1986/3, 41. o.

Antal István: A kommunikációmûvész. Beszélgetés Galántai György szobrásszal. Új Tükör, 1987. decem-

ber 6., 27. o.

Kozma György: Bemutatjuk Galántai György bélyeggyûjteményét. Élet és Irodalom, 1987. augusztus 28.,

13. o.

Vadas József: Eklektikus avantgárd. Élet és Irodalom, 1987. november 27., 12. o.

Hegyi Lóránd: Az informeltôl a hologramig. Csáji Attila mûvészetérôl. In: Csáji Attila (katalógus). Mû-

csarnok, 1988. (Újraközölve: Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból. Tanulmányok kortárs mûvészek-
rôl. Jelenkor Irodalmi és Mûvészeti Kiadó, Pécs, é. n. [1989.], 78. o., továbbá: Csáji Attila. Körmendi

Galéria, Budapest, 1997, 24. o.)

Kozma György: Emlékszel? Élet és Irodalom, 1988. október 21., 12. o.

Szônyei Tamás: Kommunikálni kell. Találkozás Galántai Györggyel. Magyar Ifjúság, 1988. június 17.,

30–31. o.

Perneczky Géza: Az Art Pool gyûjtemény. Egy magyar mûvészeti gyûjtemény megszületése. Mûvészet,

1989/8, 2–5. o.

Perneczky, Géza: The Art Pool Archives. The story of a Hungarian Art Collection. The New Hungarian

Quarterly, 1989, 193. o.

Stepken, Angelika: Stepstamps – György Galántai (katalógus). Berliner Künstlerprogram des DAAD, Ber-

lin, 1989.

Acsay Judit: Magyar mail-art avagy keletkezéstörténet levelekben elbeszélve. Világ, 1990. február 22.,

44–45. o.

Bán András: Ki szavatolja a mûvészet szabadságát? Magyar Nemzet, 1990. február 9., 7. o.

Bellér Ágnes: Kápolna-botrány Balatonbogláron. Végre megírhatjuk. Riport, 1990/11, 12. o.

Chikán Bálint: Balatonboglár. Kiállítás a föld alól. Kelet-Nyugat, [Nagyvárad], Nr. 18, 1990. június 8., 11.

o.

Frank János: Köjál. Élet és Irodalom, 1990. február 23., 9. o.

György Péter: Föld alatt, föld felett. Avantgárd az Aczél-korszakban. Magyar Napló, 1990. február 22.,

13. o.

György Péter: Az elsüllyedt sziget. 2000, 1990/4, 60. o. (Újraközölve: György Péter: Az elsüllyedt sziget.
Képzômûvészeti Kiadó, Budapest, 1992, 28–29. o.)
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Kerékgyártó István: Három portré háttérrel (Szobotka Imre, Czumpf Imre, Csutoros Sándor). Kultúra és

Közösség. Avantgarde szám, 1990/4, 81–87. o.

Kozma György: New Age. Élet és Irodalom, 1990. február 9., 8. o.

Markovits Ferenc: Kápolna-tárlat. Balatonboglár, 1970–73. Kultúra és Közösség. Avantgarde szám,

1990/4, 101–109. o. (Újraközölve: Támadás a kápolna ellen. Dokumentum-összeállítás, Holmi,

1991/1, 25–36. o.)

Mezei Ottó: Utószó egy kiállításhoz. Kultúra és Közösség. Avantgarde szám, 1990/4, 41–48. o.

Mulligan, Tom: Hungarian Underground Art, 1970–1990. Art Monthly (UK), Nr. 137, 1990. június, 12–13. o.

Nagy András: Az eltûnt téridô nyomában. Galántai revitalizációk. Beszélô, 1990. január 22., 27–30. o.

Ponant, Pierre: Carnets de voyages. Reflex [Paris], 1990/5, 34. o.

Szônyei Tamás: Az utolsó betiltott kiállítás. „Magyarország a tiéd lehet”. Világ, 1990. január 4., 43–45. o.

Sz. T. [Szônyei Tamás]: Egy fenék helyett több. Világ, 1990. február 22., 46. o.

Tábor Ádám: Az agresszor válaszol. Földalatti mûvészet és a demokratikus ellenzék. Magyar Napló, 1990.

április 5., 2. o. (Újraközölve: Tábor Ádám: Váratlan kultúra. Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 76. o.)

V. K.: A tiltást is ki kell érdemelni. Reform, 1990. július 13., 27. o.

Zwickl András: Földalatti mûvészet az Aczél-korszakban. Beszélô, 1990. február 12., 31. o.

Bíró Dániel: King Kong. Darabok, dokumentumok. Színház, 1991/10–11 (melléklet), 13–14. o.

Erdély Miklós (1928–1986) kiállítása (katalógus). Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1991, szerkesz-

tô: Kovács Péter, István Király Múzeum Közleményei, D. sorozat 207., 1991, 19–20. o.

Haraszti Miklós: Vetkôzés. Színház, 1991/10–11, 52–53. o.

Hegyi Lóránd: Élmény és fikció. Modernizmus-avantgárd-transzavantgárd. Jelenkor Irodalmi és Mûvé-

szeti Kiadó, Pécs, 1991, 149. o.

Mezei Ottó: A Szürenon és kisugárzása. Ars Hungarica, 1991/1, 73–74., 76. o.

Nagy Ildikó: Beszélgetés Csáji Attilával. In: Nagy Ildikó (szerk.): Hatvanas évek. Új törekvések a magyar
képzômûvészetben. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában (katalógus). Képzômûvészeti Kiadó, Ma-

gyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 188., 190–191. o.

Szôke Annamária: Beszélgetés Beke Lászlóval. In: Nagy Ildikó (szerk.): Hatvanas évek. Új törekvések a
magyar képzômûvészetben (katalógus). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, Képzômûvészeti

Kiadó–Magyar Nemzeti Galéria–Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 193. o.

Szôke Annamária: Koncept, akció, életmód. Beszélgetés Legéndy Péterrel. Belvedere. Elméleti és mû-

kritikai folyóirat, III/1991/1, 49. o.

Vadas József: Rajta pajta. Élet és Irodalom, 1991. augusztus 16., 12. o.

Dokumentumok. Kiállítások, események 1957–70. Válogatás. In: Nagy Ildikó (szerk.): Hatvanas évek.
Új törekvések a magyar képzômûvészetben (katalógus). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, Kép-

zômûvészeti Kiadó–Magyar Nemzeti Galéria–Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 209., 234. o.

Színházi kronológia. A Halász Színház elôadásainak jegyzéke. Színház, 1991/10–11 (melléklet), 2. o.

(bán) [Bán András]: Intézményes rendszerbosszantó. Népszava, 1992. március 13., 6. o.

Beke László: [katalógus-bevezetô a Tükör címû kiállításhoz]. Artpool, 1992

Dékei Krisztina: Szövegtípusok a magyarországi konceptuális mûvészetben. A kezdetek: 1970–74. Szak-

dolgozat, ELTE BTK Mûvészettörténet szak, 1992, 18., 23., 42. o.

Galántai, György: Pooling the Arts. The Artpool Art Research Centre. The New Hungarian Quarterly,

vol. XXXIII. No. 125. 1992, 96–100. o.

Megyeri Dávid: Mûvészetkutató Központ Pesten. Az Artpool kapunyitása. Új Magyarország, 1992. ápri-

lis 7., 11. o.

Szegô György: Artpool-Lakásmúzeum. Élet és Irodalom, 1992. április 10., 13. o.

Szombathy Bálint: Ács József tipogrammái. Magyar Mûhely, 1992/83, 40. o.

Barna, Frances: An artist looks back on repression. Budapest Sun (Style melléklet), 1993. november

11–17., 3. o.

Dárdai Zsuzsa: Underground a hegy tetején. „Aki a mûvészetet támogatja, történelmet csinál.” Galántai.
Magyar Narancs, 1993. november 18., 37. o.

(Kádár): Galántai: Életmunkák az Ernst Múzeumban. Egy közösségi mûvész: Galántai György. Somogyi

Hírlap, 1993. november 19., 6. o.

Martos Gábor: Artpool idôutazás. Magyar Hírlap, 1993. június 14., 17. o.

Martos Gábor: Nem aktuális Aktuális Levelek. Túl bonyolult a helyzet egy új lap indításához. Magyar Hír-

lap, 1993. augusztus 18., 13. o.
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Martos Gábor: Fluxus az Artpoolban. Kiállítóterem és kutatóközpont. Magyar Napló, 1993. szeptember

13., 45. o.

(mihalicza): Életmunkák. Már nem luxus a fluxus. Életmunkák. Galántai irányított véletlenei. Mai Nap,

1993. október 20., 10. o.

Tábor Ádám: Avantgárd reneszánsz. Halász Péter: Piero della Francesca Cabaret. HVG, 1993. július 31.,

69. o. (Újraközölve: Tábor Ádám: Váratlan kultúra. Balassi Kiadó, Budapest, 1997, 212. o.)

Vadas József: Limlom glóriával. Magyar Hírlap, 1993. november 9., 15. o.

Bán András: Eltévedt lövedékek. Ôszi kiállítások a fôvárosban. Holnap, 1994. február, 38. o.

Bán András: Galántai-összes. Új Mûvészet, 1994/4, 24–27. o.

Csiky Tibor (1932–1989) szobrászmûvész életmû-kiállítása (életmû-katalógus). Magyar Nemzeti Galé-

ria, Budapest, 1994, szerkesztette: Százados László, 201. o.

Forgács Éva: A valóság fogalmának változása a 80-as évek magyar mûvészetében. In: Keserü Katalin

(szerk.): A modern poszt-jai. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a 80-as évek mûvészetérôl. Németh
Lajos emlékére, 65. születésnapján. ELTE BTK, Budapest, 1994, 19. o.

Geosits Gyula: Kultúra és ellenállás XVI. Botrányok és mûvészek a kápolnák körül. Boglári Kilátó, 1994.

június, 6–7. o.

Körner Éva: Magyar avantgárd – izmusok nélkül. II. rész. Új Mûvészet, 1994/5, 8–9. o.

Szoboszlai János György: A Rabinec Galéria. In: Keserü Katalin (szerk.): A modern poszt-jai. Esszék, ta-
nulmányok, dokumentumok a 80-as évek mûvészetérôl. Németh Lajos emlékére, 65. születésnapján.
ELTE BTK, Budapest, 1994, 249. o.

Aknai Tamás: A Pécsi Mûhely. Ars longa-sorozat, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1995, 22–23. o.

Csizmadia Ervin (szerk.): A magyar demokratikus ellenzék (1968–88). Dokumentumok. T-Twins Kiadó,

1995, 255–256. o.

Galántai György: Vajda Júlia emlékkiállítása elé (Dokumentum-összeállítás). Beszélô, 1995. március 9.,

29–30. o.

Hámory Gabriella: Mintha illegálisan könnyebb lett volna. Artpool Mûvészetkutató Központ. Magyar Hír-

lap, Kurázsi melléklet, 1995. november, 9. o.

Lengyel László: A visszatérés helyszínei. Csáji Attila mûvészetérôl. Új Mûvészet, 1995/4, 54–55. o.

Perneczky Géza. Produktivitásra ítélve? Az Iparterv-csoport és ami utána következett Magyarországon.
Edition Soft Geometry, Köln, 1995, 33–35., 59–61. o. (Újraközölve: Balkon, 1996/1–2, 20–21. o.,

1996/3, 24–25. o.)

P. Szabó Ernô: Fehér árnyék. Vajda Júlia emlékkiállítása. Magyar Nemzet, 1995. április 4., 14. o.

TNPU–St. Auby Tamás: Autokatalízis (katalógus). Budapest Art Expo–Vízivárosi Galéria, Budapest, 1995.

Szônyei Tamás: Életjelbeszéd. Magyar Narancs, 1995. május 18., 33. o.

Vajna Tamás: Kipukkasztásig. A föld feletti underground. HVG, 1995. szeptember 30., 87–88. o.

Buchmüller, Eva–Koós, Anna: Squat Theatre. Artists’ Space, New York, 1996, 18–21. o.

Don Péter: „A proletárdiktatúra kultúrpolitikája nem lehet Gutmann-nadrág.” Seneca–Cserépfalvi Kiadó,

Budapest, 1996, 35., 44. o.

Galántai György–Klaniczay Júlia (szerk.): Galántai. Életmunkák 1968–1993 (Galántai György Ernst

Múzeum-beli életmû-kiállításának katalógusa). Artpool–Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996, 93.,

191., 207. o.

Perneczky Géza: Adalékok a balatonboglári kápolnatárlatok létrejöttéhez (kézirat). Edition Soft Geometry,

Köln, 1996.

Csáji Attila: Rövid életrajz. In: Csáji Attila. Körmendi Galéria, Budapest, 1997, 85. o.

Legéndy Péter: A „nagy nyitás” téveszméje. (Kísérleti animáció.) In: Mûvészet és ellenség. Szenci Molnár

Társaság, Budapest, 1997, 88. o.

Maurer Dóra: Kép-írás. Jelenlét, 18. sz., 1997–1998. tél, 7–8. o.

Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, Budapest, 1997, 209–210. o.

Tábor Ádám: Lord Tandori–273o. In: Tábor Ádám: Váratlan kultúra. Balassi Kiadó, Budapest, 1997,

101–102. o.

Géger Melinda: A balatonboglári kápolnatárlatok eseménytörténetének háttere. Képzômûvészet
Somogyban, 1945–1990. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1998, 72–79. o.

Kenedi János: A (Történeti) Hivatal áldozatai. Élet és Irodalom, 1998. június 12., 8–9. o.

Kornis Mihály: Civilségem a pályán. Beszélô, 1998/10, 108–109. o.
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(Kresalek) [Kresalek Gábor]: Avantgárd ‘72. Beszélô, 1998/3, 86. o.

Kresalek Gábor: Boglár ‘73. Beszélô, 1998/4, 64–66. o.

Sz. T. [Szônyei Tamás]: Oh, oh Vakáció. Nyolc kis kritika. Magyar Narancs, 1998. szeptember 10., 34. o.

Andrási Gábor–Pataki Gábor–Szücs György–Zwickl András: Magyar képzômûvészet a 20. században.
Corvina, Budapest, 1999, 178–180. o.

Beke László: Conceptualist Tendencies in Eastern European Art. In: Mariani, Philomena (szerk.): Global
Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s. Queens Museum of Art, New York, 1999, 43. o.

Beke László: Dulden, verbieten, unterstützen. Kunst zwischen 1970 und 1975. In: Knoll, Hans (szerk.):

Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. Verlag der Kunst, Dresden, 1999,

214–215. o.

Forgács Éva: Kultur im Niemandsland. Die Stellung der ungarischen Avantgarde in der ungarischen Kultur.
In: Knoll, Hans (szerk.): Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. Verlag der

Kunst, Dresden, 1999, 56. o.

Hajdu István: Rétegzôdések. Körner Évával beszélget Hajdu István. Balkon, 1999/3–4, 11. o. (Újraközölve:

Hajdu István: Elôbb-utóbb rongyszônyeg az avantgarde-nak. Orpheusz Könyvek, 1999, 117. o.)

J. Gyôri László: Vörös posztó – betiltott tárlatok. 168 óra, 1999. július 22., 24–25. o.

Peternák Miklós: Interdisziplinarität und neue Medien in der ungarischen Kunst der vergangenen drei
Jahrzente. In: Knoll, Hans (szerk.): Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert.
Verlag der Kunst, Dresden, 1999, 247. o. 

Varga László: Demszky esete a továbbélô állambiztonsággal. Élet és Irodalom, 1999. november 19., 3.,

9. o.

Vakáció. A balatonboglári kápolnatárlatok története, 1970–73. I–II. rész., MTV, 1998. In: Bakonyi Vera

(szerk.): 30. Magyar Filmszemle (katalógus). Budapest, 1999, 116. o.

Beke, László–Sasvári, Edit: „Ungarn kann dir gehören”. Die Künstler der Underground. In: Samizdat.
Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Dokumentation zur Kultur und
Gesellschaft im östlichen Europa (katalógus). Herausgeben von Wolfgang Eichwede. Band 8.

Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen–Edition Temmen, 168–171. o.

Galántai György–Sasvári Edit: Kápolnatárlatok Balatonbogláron. Eseménytörténet 1968–1974. Beszé-

lô, 2000/9–10, 154–161. o.

Hock Bea: Balatonboglár – mûvek és legendák. Kritika, 2000/11, 22–25. o.

Mezei Ottó: Kápolnatárlatok: 1970 és ma. Mûvészet és barátai, 2000. november–december, 12. o.

Néray Katalin: A magyar neoavantgárd nagy évtizede: 1968–1979. In: Bálványos Anna (szerk.): Nézô-
pontok/Pozíciók. Mûvészet Közép-Európában 1949–1999 (katalógus). Kortárs Mûvészeti Mú-

zeum–Ludwig Múzeum, Budapest, 2000, 282. o.

Néray Katalin: 1968–1979: Das Grosse Jahrzehnt der Ungarischen Neoavantgarde. In:

Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949–1999 (katalógus). Museum Moderner

Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2000, 282. o.

Néray Katalin: The Great Decade of the Hungarian Neo-Avant-Garde: 1968–1979. In: Aspects/Positions.
50 Years of Art in Central Europe 1949–1999 (katalógus). Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig

Wien, 2000, 264–265. o.

Paizs László. Körmendi Galéria, Budapest, 2000, 11–13., 16–17., 27, 38., 46., 64., 81., 116., 118. o.

Sasvári Edit: Törvénytelen avantgárd. Balatonboglári kápolnatárlatok 1970–73. Beszélô, 2000/9–10,

162–164. o.

Sasvári Edit: Miért éppen Pór? A kádári „üzenési” mechanizmus természetéhez. In: Kôrösi Zsuzsan-

na–Standeisky Éva–Rainer M. János (szerk.): Évkönyv 2000. Magyarország a jelenkorban. 1956-os

Intézet, Budapest, 2000, 124–159. o.

Sz. T. [Szônyei Tamás]: Ápolni a kápolnát. KB 30 éve. Magyar Narancs, 2000. június 15., 39. o.

–: Boglárról. [rövid hír]. Magyar Narancs, 2000. szeptember 21., 8. o.

Bacsa Tibor: A hazai mûvészet Art Poolgárai. Beszélgetés Galántai Györggyel és Klaniczay Júliával az
Artpool Mûvészetkutató Központ alapítóival. Krónikás. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-

nak lapja, 2001/2, 10. o.

K. I.: Mester és tanítvány. Ecsetvonások Pór György, Demszky Gábor és társai portréjához. Havi Magyar

Fórum, 2001. október, 63–71. o.

Martore, Vanessa: Le avanguardie ungheresi e la poesia sonora. Szakdolgozat (kézirat), Università degli

Studi di Roma „La Sapienza”, 2001, 32–33. o.
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Beke László: A 20. század képzômûvészete. In: Beke László–Gábor Eszter–Prakfalvi Endre–Sisa József–
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