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János!

Eddig vártam rá, hogy hátha előhozakodol valamiféle magyarázattal, ugyanis - 

tudod, ugye? - nagyon kellemetlen helyzetbe hoztál. Több mint egy éve ha 

bárhol összefutottunk, megkérdezted tőlem: miért nem adom már be a tagsági 

kérelmemet? Ilyen emberekre, mint rám, nagy szüksége van a Szövetségnek, 

mondád minden egyes alkalommal Most beadtam - erre visszautasítottátok. 

Régen éreztem magam ennyire hülyén - ha tudom, hogy ennyire finnyás a 

tisztelt társaság, legalábbis nem sietem el a dolgot.

Azt is mondhatnám: megalázó volt. Csak azért nem mondom, mert negyvenöt 

évesen, egy-két dologgal a hátam mögött, nincs rá szükségem, hogy másoktól 

tudjam meg: mennyit érek, mit ér a munkám. Azt hiszem: a tény, hogy Szilágyi 

Sándort nem vették föl a Magyar Fotóművészek Szövetsége elméleti 

szakosztályába, nem nevezettet, hanem a Szövetséget minősíti.

Természetesen joga volt a t. Bíráló Bizottságnak így dönteni; még a te akaratod/

kívánságod (mert nem hiszem, hogy megtévesztettél) ellenére is – mármint 

abban az esetben, ha ez beszédtéma volt közöttetek, amit nem hiszek, mert 

nyilván vannak ennél fontosabb ügyeitek, de nem is zárok ki.

Ismétlem: joga volt a Bizottságnak így dönteni.

Nekem viszont jogom volna megtudni: mi alapján döntöttek így? A fotográfia 

tárgyában írt eddigi munkásságomnak mely aspektusa nem felelt meg a szájuk 

ízének? A mélységük? Melyiküket vizsgáztassam le technikaismeretből, 



fotóesztétikából, fotótörténetből? Ahogyan meg vannak írva? Magyar-

történelem szakon végeztem, három kötetre való írásom várja a megjelenését, a 

város egyik legszigorúbb olvasószerkesztőjének hírében állok. A politikai 

elkötelezettségük? A Vörösmarty téren nyalom ki a seggét fényes nappal annak, 

aki bármi ilyesmit ki tud mutatni bármelyik szövegemben. A megjelenésük 

helye? Miért baj, ha az ember a legnagyobb napilapban [Népszabadság] 

publikál? Vagy mi?

Várom a kérdéseimre a választ, János, mégpedig írásban. Tőled vagy a Bíráló 

bizottságtól: nekem mindegy. Jogom van tudni az elutasításom indokait – a 

Szövetség ugyanis nem magánklub. 

A félreértések elkerülése végett: ezek után nem óhajtok a Szövetség tagja lenni. 

Szó nem lehet róla, hogy én még egyszer kérjem a fölvételemet. Csinálom a 

dolgom tovább, ahogy eddig is, partizánként. De szerintem nem úszhatjátok 

meg, hogy a tükörbe kelljen néznetek. 

Szilágyi Sándor 

----------------------------------

December 7, 1998

János!

Megkaptam a telefonüzenetedet, és egyszerűen nem értelek.



Mi az, hogy a szakmai becsületemen nem esett csorba? Ismétlem: a Szövetség 

nem ilyen-olyan fotográfusok magán klubja, hanem a magyar fotográfia szakmai

szervezete. Ha tehát kérem a fölvételemet, és visszautasítják, az azt jelenti, hogy

szakmai szempontból nem ütöm meg a mértéket.

Tehát: lesz szíves a bíráló bizottság szakmailag megindokolni, hogy miért 

utasította vissza a felvételemet.

Ha ezt meg tudják indokolni, természetesen meghajlok döntésük előtt.

De ha nem tudják (kellően) megindokolni, vagy egyszerűen indoklás nélkül 

döntöttek így, az egyrészt a Szövetség etikai fóruma, másrészt a fotográfiai 

közvélemény elé tartozó botrány. 

Ismétlem: a történtek után nem óhajtok a Szövetség tagja lenni. Eddig se nagyon

iparkodtam: te biztattál rá, én meg úgy gondoltam, hogy valóban: csinálhatom 

akár a Szövetség keretén belül is azt a keveset (vagy talán nem is olyan keveset),

amit a magyar fotográfia ügyéért tettem, teszek és fogok tenni. De csinálhatom 

én ezt nélkületek is.

Nem sértődöttségből mondom, amit mondok, hanem azért, mert szeretem a 

tiszta helyzeteket. Ha a Bizottságnak igaza volt: semmi keresnivalóm köztetek. 

Ha nem volt igaza: nekik nincs semmi keresnivalójuk a Szövetségben. Ilyen 

egyszerű ez.

De megismétlem azt is: jogom van rá, hogy tudjam: milyen szakmai indokokkal 

utasították el a felvételi kérelmemet. Mert enélkül a döntés igenis a szakmai 

becsületembe vág. És ezt kikérem magamnak. 



Ennek jegyében várom a válaszodat, illetve a Bíráló Bizottság szakmai 

indoklását.

[Nem érkezett rá válasz.]


