
115

TTöörrvvéénnyytteelleenn  aavvaannttggáárrdd
((GGaalláánnttaaii  GGyyöörrggyy
bbaallaattoonnbboogglláárrii  kkááppoollnnaa--
mmûûtteerrmmee  11997700��11997733))

Harminc év telt el azóta, hogy ható-
ságilag betiltották a balatonboglári
telepet, amely a kor avantgárd mû-
vészeti próbálkozásainak színhelye
volt. A négy évig mûködõ kápolna-
mûteremnek és a korszaknak állít em-
léket a Törvénytelen avantgárd címû
könyv, amely márciusban jelent meg
az Artpool és a Balassi Kiadó együtt-
mûködésének eredményeképpen.

A Törvénytelen avantgárd fontos
mû. Nemcsak egy korszak kultúr-
történetét világítja meg, hanem a
különbözõ esztétikai, elméleti és
személyes ellentéteket leküzdõ fiatal
mûvészek összefogásának és hata-
lommal való szembeszegülésének
négy éven át tartó ritka pillanatát is
dokumentálja.

A fiatal képzõmûvész, Galántai
György 1966-ban talált rá az elha-
gyatott kápolnára. Nemsokára bér-
leti szerzõdést kötött a kápolna mû-
vészeti célú felhasználására az egyházi
hatóságokkal. 1970-ben, a felújítások
után, a helyszín már alkalmassá vált
arra, hogy alternatív mûvészeti in-
tézményként nyaranta otthont ad-
jon a rendezvényekkel egybekötött

Kápolna Tárlatoknak. 1973-ig szá-
mos hazai és néhány nemzetközi ki-
állítás, koncert, irodalmi és színházi
elõadás, filmvetítés, mûvészeti akció
volt a temetõdombon álló épületben.
A hatóságok azonban nem tûrhették
szó nélkül a hivatalos fórumok által el
nem ismert fiatal avantgárd mûvé-
szek �felforgató tevékenységét�. Szá-
mos támadás érte az �intézményt�,
Galántai tehát 1972-tõl magánmû-
teremként mûködtette tovább. A ká-
polna így még két nyáron keresztül
az idõközben egyre inkább a kon-
cept-mûvészet felé forduló alkotók
kiállítóhelyeként funkcionált. 1974-
ben bekövetkezetett az �államosí-
tás�, a mûterem a hivatalos mûvészet
céljait szolgálta ezután. A bala-
tonboglári események pedig a betil-
tás után elõször 1990-ben kaptak
nyilvánosságot. 

�A pártnak irodalompolitikája
volt, képzõmûvészet-politikája nem�
� idézi a történtek jelentõségét fel-
mérõ Sasvári Edit. A kötet � többek
között � ezt a hatósági káoszt is be-
mutatja. Nem a Bogláron készült
mûvek, kiállítások, események mû-
vészeti értékelésével foglalkozik,
nem mûvészettörténeti kézikönyv,
hanem kordokumentum, egy kul-
túrpolitikai jelenség feltárása. Sas-
vári Edit alapos tanulmánya körül-
belül egy évtized, a hatvanas évek
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közepétõl a hetvenes évek derekáig
tartó korszak társadalmi körképét
tárja az olvasó elé.

Két szemlélet ütközik meg: a
változtatni akaró fiatal avantgárd
mûvészek nézetei szembesülnek az
állami szervek hivatalos álláspontjá-
val. Galántai György, a szervezõ és
résztvevõ leírása a szemtanú precizi-
tásával közelíti meg a Boglár-projek-
tet; ezt egészíti ki az idõbeli sorren-
det követõ eseménytörténet-fejezet,
amely az 1966 és 1974 közötti tör-
ténéseket rögzíti. A most elõször
publikált több száz fotó, a mûvésze-
ti rendezvények eredeti szöveges do-
kumentumai bizonyíték erejû forrá-
sok. Különleges találkozásokra döb-
benünk rá � gyakorlatilag a kor
minden kísérletezõ mûvésze meg-
fordult a temetõdombon álló épü-
letben. A résztvevõkkel 1998-ban,
majd huszonöt évvel a kápolna bezá-
rása után készített interjúk, vissza-
emlékezések tanúskodnak a boglári
�intézmény� korabeli jelentõségérõl
és a mûvészeti élet késõbbi fejlõdé-
sére gyakorolt hatásáról. A Galántai
György hivatalokkal és mûvészek-
kel folytatott levelezésébõl, jegyzõ-
könyvekbõl, állambiztonsági akták-
ból álló dokumentumköteg pedig a
hatóságok alternatív mûvészethez
való viszonyulását illusztrálja, és az
egész éra mûvészetpolitikai hátteré-
re rálátást ad.

�Az utolsó elalvás mögött / fek-
võ képekben korszakjelzõk tûnnek
elõ� � hangzott el 1973 nyarán

Algol László performanszán. Való-
ban a hazai mûvészettörténet egyik
mérföldköve volt ez az 1970 és
1973 között mûködõ kápolnamûte-
rem � a mûvészeti gondolkodásmód
változásának ékes bizonyítéka.

PAP VERA-ÁGNES

(Szerkesztette Klaniczay Júlia és Sasvári
Edit, Artpool � Balassi Kiadó, Budapest,
2003, 4500 Ft)
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A hetvenes évek filmmûvészete � az
elõzõ évtized nagyra értékelt film-
mûvészeti idõszakához képest � az
�elsüllyedt� jelzõt érdemelte ki. Ge-
lencsér Gábor, bár a címben meg-
erõsíti ezt a szemléletet, mégis olyan
könyvet írt, melynek elolvasása
megingat(hat)ja ezt a véleményt.
(Könyvének címe egyébként a kor-
szakot tulajdonképpen lezáró, ösz-
szegzõ alkotásból, Jeles András A kis
Valentino címû filmjébõl származik,
és a könyv mottója � egy filmbéli
idézet � értelmezi a címet.) Gelen-
csér Gábor rendkívüli munkát vég-
zett, példamutatóan alapos és meg-
kerülhetetlen könyvet írt, nem csak
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