
Szilágyi Sándor: Levélváltás Rockenbauer Zoltánnal 1998 végén

[Rockenbauer Zoltán válaszlevele egy – a gépemről azóta elveszett – levélre, amelyben fölvetem: 

nem lehetne-e a Magyar Fotográfia New Yorkban kiállításait más külképviseletekhez is kivinni, pl. 

Indiába. (Oda egyébként Bibó miatt is szerettem volna kijutni: Bibó perében az indiai kormány 

interveniált, s erről kint nyilván maradtak dokumentumok.) A dologból, mármint a New York-i 

kiállítások körbeutaztatásából végül nem lett semmi – viszont Rockenbauer (az NKA miniszteri 

különkeretéből) nagyon gálánsan támogatta a New York-i program következő fordulóját. Sajnos 

csak az első és az utolsó levél dátuma maradt fenn.]

––––––

1998. November 11. 11:56

Kedves Saci,

Időm valóban szinte semmi, pontosabban ha lehetne negatívan fogalmazni, az lenne a pontos, mivel

párhuzamosan kellene lennem és intézkednem ugyanabban az időben különböző terekben.

A te ügyeddel kapcsolatban az álláspontom a következő. Szívesen segítek NEKED, ha nem kell 

helyetted gondolkodnom a tárgyban,. Ugyanis egyszerűen nincs időm  belehelyezni magam a 

problémába. Bizonyosfokú óvatoskodásom  ez utóbbiból fakad egyébként. Ugyanis fogalmam 

sincs, mennyire illik bele az általad preferalt fotóművűszet abba a kultúrkoncepcióba, amit mi 

szeretnénk nyomni a külvilágnak. (Mint nyilván sejted, ez az értékrend korántsem azonos azzal, 

amit az SZDSZ nyomott, de azzal sem, amit az MDF mondjuk 1991-ben. A szocikról nem is 

beszélek.) Azaz, - túl a műveszi színvonalom - nem tudom, mennyire felel meg annak az 

országképnek, amit kivánatosnak tartanánk sugározni magunkról. Ez csak azért merül fel, mert 

mégiscsak külképviseleti szervekről van szó. Tulajdonképpen leginkább kulturnyikokkal kellene 

beszélned, akik ebben a kérdésben kompetensek. (Prohle, Baán Laci esetleg Őry, ha jóba vagy vele)

Üdv

R

–––––––––-

Úgy látszik, egymásra vártunk, illetve nem is tudom.

Na most: én a New Delhi ügyben kaptam tőled egy hosszasabb levelet, amire szándékosan nem 



válaszoltam, több okból.

Az első, legfontosabb okom, hogy nem akarlak (komolyan) fölöslegesen nyaggatni. Megadtál 

három nevet, akiket szerintem az Attilán [Ledényi] keresztül valahogy majd csak elérek.

A másik dolog, ami visszatartott, már kicsit kényesebb. De hát ismersz: ami szívemen, a számon.

Az az igazság, Rocky, hogy szép csendesen elképedtem azon, amit a kultúrpolitikai 

nemtudommicsodákról írtál. Nem tudok mit kezdeni vele.

Hidd el nekem, Zoli, hogy amikor én ezt a három éves programot, miszerint New Yorkban térképre 

kellene tenni a mai magyar fotográfiát, kitaláltam, nem az SZDSZ kultúrpolitikája lebegett a 

szemem előtt, még csak nem is a szociké, se senkié. Többek között azért sem, mert nem tudom, 

miben is állna ez. De még ha tudnám is, akkor sem érdekelne. '90 előtt sem érdekelt semmi efféle, 

azóta meg pláne nem.

A művészek kiválogatásában sem játszott semmi más szempont szerepet, mint az, hogy a 

legkiválóbbbak közül kerüljenek ki. Kiállításban gondolkodtunk, nem pedig (kultúr)politikában.

Előző évben páratlan szakmai sikert értünk el, amiből egészen biztosan profitált és profitál a 

fotóművészet. Engem csak ez érdekelt. Ha az akkori kultúrkormányzat is profitált belőle, azt nem 

bánom, mert hiszen segítettek  – de nem érdekel. Nóta benne, sohasem kérdezték tőlem, hogy 

beleillik-e a kiállításunk az ő kultúrpolitkájukba. Ha megkérdezték volna, csak azt válaszoltam 

volna, mint most neked: nem tudom, és nem is érdekel.

Nagyon szépen kérlek, Rocky, hogy ezt ne arroganciának fogd föl, mert nem az.

Én úgy fogom föl a magam szerepét ebben az egész ügyben, hogy a nyelvtudásommal, már 

meglévő kinti kapcsolataimmal, azzal a tehetségemmel, hogy könnyen tudok a kintiekkel 

kapcsolatot teremteni, mert ismerem az észjárásukat és a lelki rugóikat stb. próbálok segíteni 

néhány általam (is) nagyra tartott fotóművésznek abban, hogy szembesítsék álmaikat (jelenlét

New York művészi életében) a valósággal. Ennyi. Nem több – igaz, nem is kevesebb.

Nem lévén milliomos, ehhez szükségem van a mindenkori kormányzatok anyagi és dologi 

támogatására. Ennek érdekében mozgósítottam, és most is próbálom mozgósítani, a meglévő 

kapcsolataimat – vagy sikerül, vagy nem. Ezért kerestelek meg téged is, mert - ezért se haragudj 

meg - egyébként nem gondoltam, hogy pont a hatalomra kerülésetek után kellene felmelegíteni a 



barátságunkat, amire egyébként jószívvel emlékszem, és remélem, illetve a baráti szavaid ezt 

mutatják, ezzel te is így vagy.

Mellesleg: éppen ezért küldtem át a Jankovics ámokfutásáról (én annak látom) és a mostani 

kormány államosítási törekvéséről szóló cikkemet. [Nem lesz ez így jó! megjelent az  Ostinato c. 

kötetemben.] A barátságunk okán: nem muszáj, hogy erről eszmét cseréljünk, de alávaló hazugnak, 

kétszínű machinátornak tartottam volna magam, ha előtted véka alá rejtettem volna a 

véleményemet.

Kicsit hosszúra nyúlt ez a levél, de talán a pontossága kárpótol érte.

A régi barátsággal ölellek:

Saci

–––––––––-

Szia, Saci,

  Akkor azért mégsem egymásra vártunk, hanem szándékosan nem válaszoltál, hanem inkább 

elképedtél.

  Arra gondoltam, hogy én is elég őszinte csóka vagyok ahhoz, hogy ami a szívemen, az a számon, 

ezért írtam olyan elképesztő dolgokat.

  A kultúrpolitikai micsodáról vallott nézeteimet megpróbálom megmagyarázni. Minden 

kormányzatnak van egy világképe (jó eseteben), amit helyesnek és állami eszközökkel 

közvetítendőnek tart. Ez csak kis részben politika, sokkal inkább ideológia, világlátás, ilyesmi. Nos,

az SZDSZ-é pillanatnyilag a lehető legtávolabb áll a miénkétől, azt hiszem. (Vannak pártok, 

amelyektől még tavolabb áll, mint tőlünk, de mi, azt hiszem, - talán a MIÉPET leszámítva  - az 

SZDSZ-től állunk a legtávolabb) Erről olyan barátaimmal való beszélgetés során döbbentem rá, 

akivel egyébként személyesen jó viszonyban vagyok, mint SzII [Szent-Iványi István]. Csak néhány 

példa: a nemzethez és a tradíciókhoz való viszony, a multikulturalizmusról vallott nézetek, 

drogkérdés, sajtószabadság, a család, a homoszexuálisok, a feminizmus kérdése stb., stb. New 

Yorkban elég sokat beszélgettem Istvánnal éppen New York kapcsán, és elképesztően nagy a 

szakadék közöttünk (ami egyébként nem baj, ettől még lehetünk jó barátok). Nos, óvatos 

megjegyzésemet azért tettem a konkrét ügyben, mert fogalmam sincs, hogy te mit akarsz sugározni 

a világról, másképpen fogalmazva: az, amit a te kiallításod sugalmaz a világról, az hasonlít-e ahhoz,



amit mi szeretnénk sugározni Magyarországról. Elképzelhető, hogy igen, de az is, hogy nem. Ennek

a szempontnak figyelembe vétele, gondolom, érthető egy nagykövetségi kiállítás esetében.

  Ugyanakkor, mint tudod, nem sokat konyítok a kultúrpolitikához, és nem is szeretnék ebben a 

színben tetszelegni. (Az NKA ügyet sem követtem egyáltalán, ezért nem is reagáltam a cikkedre 

érdemben, mert nincs az esetről képem) Szívesen segítek, ha tudok, az adott kérdésben, csak 

érdemes lenne mindenekelőtt olyanokkal beszélni, akik kulturális ügyekkel foglalkoznak.

  Baráti üdv
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––––––––-

December 5, 1998

Szia, Rocky!

Én se tudom, mi a f... van: mások is mondják, hogy nem mén át. [Nyilván nem kapott meg valami 

levelemet – Sz.S.] Mindenesetre én megpróbálom. A fénykép fenomenológiáján tűnődöm benne, 

vagy 26 oldalon. [A hályogkovács bugylibicskái c. cikk a Balkonból.] Lehet kétségbe esni, vagy 

elmenteni, és pár év múlva előszedni.

Egyébként eszem ágában sincs azt gondolni, hogy knoppandrássá váltál volna. Nehogy megbántódj 

már; annyit nem ér ez az egész. Viszont azt gondolom, hogy nincs annál jobb országpropaganda, 

mint a minőség. Ezt tudom garantálni – azt viszont nem, hogy a csendéletek, víziók, bármi beleillik-

e a nemtudommicsodába. Azt is tudom garantálni, hogy a képek között nem lesz olyan, amit 

konkrétan kérdeztél: ti. hogy a bőrfejűek tüntetnek a zsidók ellen. Vagy olyan, ami a 

kábítószerezést propagálja. Egyáltalán: semmiféle propaganda képet nem akarok sehova vinni, mert

nem érdekelnek. A művészi értékű fotó érdekel.

Pucold ki a cipőd (az amúgysem árt), és rakd az ablakba.

Barátsággal ölellek: Saci

U.i.: Találtam egy jópofa verset egy liftben, hogyaszongya:



Nagy a tél,

Nagy a hó,

Nagy a sár,

Nagy a nyó.

–––––––––––––

Szia Saci,

nem bántódom meg, és nem hiszem, hogy mentegetőznünk kéne egymás előtt, hiszen sokkal 

harcosabb időkben sem tettük ezt. Nyilván te ugyanazt a kérdést sokkal civilebben nézed, mint én 

egy állami hivatalból, ennyi az egész.

  A Rózsa presszóról közben olvastam egy cikket, úgyhogy már nem vagyok annyira tudatlan. A 

cipőm rendben van, remélem, a tied is. Hallgass néha Wagnert. Üdv

R


