
Szilágyi Sándor: Levél Kőrösi Orsolyának

Kedves Orsi!

Tudom, hogy nem szereted, ha sürgetnek – de kénytelen vagyok, mert helyzet van! 

Nevezetesen az, hogy – amint azt Haris Lacitól megtudtam – két héten belül ki fogják 

írni az NKA Vizuális Szakmai Kollégiumának a pályázatait. 

Erre való tekintettel azt szeretném kérni: hass oda, hogy a kismonográfia-

sorozatommal kapcsolatos szakmai egyeztetés történjen meg a héten, de legkésőbb a 

jövő hét elején!

Attól tartok ugyanis (szerintem teljes joggal), hogy ellenkező esetben, ha legkésőbb 

február utolsó hetében nem tudok az általam immár több, mint három hónapja fölkért 

szerzőknek valami konkrétat mondani arról, hogy az előttük álló évben számíthatnak-

e a megbízásra (és persze az ezzel járó honoráriumra), valami más munka és bevételi 

forrás után fognak nézni. Magyarán: elveszítem, elveszítjük őket. 

Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de még az sem kizárt, hogy így végül a Baki 

körüli, Bencsik Barna vezette szakmai csapatban kötnek ki. Barna ugyanis nem hülye:

nyilván tudja, hogy valami hasonló sorozatra, mint amit én kitaláltam, nagyon nagy 

szükség van.

Mint írtad a múltkor: Bán Andris, Kincses Karcsi és Uhl Gabi már amúgy is 

megvitatta a sorozattal kapcsolatos szakmai kérdéseket, úgyhogy a megbeszélésnek 

szerintem nincs semmi akadálya. Részemről egész biztosan nincsen.

Nagyon szeretném, ha ezen a megbeszélésen te is részt tudnál venni, mert most kicsit 

úgy van beállítva, mintha nekem lenne valaminő elképzelésem – és ezzel szemben ott 

áll az említett három ember szakmaisága, összhangban a CK szakmai programjával. 

Szeretném, ha hallanád az én szakmai megfontolásaimat, illetve ellenvetéseimet is. 

Ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy az általam kidolgozott sorozatterv egy

alaposan átgondolt szakmai stratégián + lassan két évtizede kiérlelt szakmai 



meggyőződésen alapul, és szerintem pompásan beleilleszthető a CK szakmai 

programjába, bármi legyen is ez konkrétan (hacsak nem kifejezetten az, hogy a 

fotográfia művészeti használatával nem kell foglalkozni).

Röviden arról van szó, hogy az utóbbi egy-másfél évtizedben örvendetes módon 

felújult a „nyugati” (nyugat-európai és amerikai) érdeklődés a térségünk 1945 utáni 

művészete iránt. Lásd: 

- After the Wall kiállítás + kétkötetes katalógus, Stokholm, 1999.

- Piotr Piotrowski: After Jalta c. áttekintő monográfiája a térség 1945 utáni 

művészetéről. (Lengyelül 2005, angolul 2009).

- Berlini Biennálé, 2012.

http://www.berlinbiennale.de/blog/en/1st-6th-biennale/7th-berlin-biennale

- A New York-i MoMA egyéni kiállításai az utóbbi időkben: Marina Abramovic, 

Sonja Ivekovic. Mindketten dél-szláv származásúak, és kifejezetten a térség miatt 

kaptak ekkora hangsúlyt. A MoMA műtárgyvásárlásai is erről a megújult 

érdeklődésről árulkodnak (pl. Maurer Dóra).

- Ostalgia c. kiállítás - New Museum, NY

http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ostalgia

A példákat lehetne még sorolni.

Szerintem bűnös felelőtlenség lenne, ha nem használnánk ki a mostani helyzetet, ha 

nem hoznánk „helyzetbe” az 1965 után alkotó remeknél remekebb fotóművészeket, 

ill. fotót is használó művészeket! Az előző, 1989 körüli érdeklődés ugyanis épp azon 

bukott meg, hogy a kurátoroknak nem tudtunk mit a kezükbe adni: nem dolgoztuk föl 

– még magunknak sem – a saját közelmúltunkat. Az általam javasolt sorozat épp ezt: 

a „helyzetbe hozást” célozza meg. 

Ennyit általában a sorozatterv általános szakmai hátteréről. Ami a konkrétumokat 

illeti:

Szerintem kifejezetten jó döntés, hogy ne papír alapú, hanem internetes kiadványok 

legyenek ezek: így az egész programot le lehet (le is kell!) zavarni három év alatt.

http://www.berlinbiennale.de/blog/en/1st-6th-biennale/7th-berlin-biennale
http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ostalgia


Jó volt az az elgondolásom is, hogy ne csak én legyek a sorozat szerkesztője, hanem 

legyen egy társszerkesztőm, akivel megoszthatom a sorozat megvalósításával járó 

nem kevés munkát. 

Tévedés volt viszont, hogy ezt a szerepet Bán Andrisra testáltam. Amikor erre a 

feladatra fölkértem, azt hittem: Miskolcon gubbaszt, kirúgatván az egyetemről és a 

galériából, jól jön hát neki egy kis munka (és egy kis pénz). Ha tudtam volna, hogy a 

CK munkájában ilyen mélységekig részt vesz, eszem ágában nem lett volna fölkérni! 

Ugyanis nyilvánvaló: nem lesz ideje a sorozattal foglalkozni. Ahogyan ez már rögtön 

az első lépésekkor ki is derült. Mint ahogyan kiderült az is (amiről szintén nem 

tudtam), hogy összeegyeztethetetlen a fotóművészetről való felfogásunk és a 

munkamódszerünk.   

    

Nem kerülgetem: Orsi, neked a legelső pillanatban megmondtam, hogy én nem tudok 

és nem is akarok hierarchikus felállásban dolgozni. Közösségben, team-ben nagyon is 

tudok, sőt, kifejezetten szeretek dolgozni – de hatalmi hierarchiában és hatalmi 

játszmákkal átszőtt közegben nem. Márpedig Bán Andris úgy beszélt velem a 

múltkori megbeszélésen (te is jelen voltál: hallhattad!) és az emailjeiben is, mintha én 

a tanítványa vagy a beosztottja lennék, ő pedig a tanárom vagy a főnököm. Nekem 

erre a „power game”-re semmi szükségem nincsen, és megmondom őszintén: ha még 

egyszer megpróbálkozik vele, el fogom küldeni melegebb égtájakra. Tényleg!  

Amúgy nincs harag: például meghívtam a szülinapi zsúromra is. Ugyanis a látszattal 

ellentétben én nagyon is ketté tudom választani a munkát és a barátságot. 

Mindezzel azért hozakodtam elő, hogy előre jelezzem: sem Bán Andristól, sem senki 

mástól nem fogadok el olyan szakmai köntösbe bújtatott „javaslatot”, hogy ne azt a 

programot vigyem végig, amit elkezdtem, amiben az érintett művészekkel és a fölkért 

szerzőimmel már megegyeztem. 

Lehet, hogy ez első ránézésre nem evidens, Orsi, de szakmai szempontból abszolút 

átgondolt a névsor: mind a művészeké, mind pedig a fölkért szerzőké. Persze, egészen

biztos, hogy Bán Andris, Kincses Karcsi vagy Uhl Gabi más – egymásétól is eltérő! – 

névsorokkal hozakodott volna elő, mint én, és persze szintén átgondolt szakmai 



megfontolásokból. De hát a felkérést én kaptam: ezek az én szakmai megfontolásaim. 

Mellesleg: az első perctől egyeztettem Bán Andrissal; van olyan művész (pl. Gémes 

Péter), akit épp az ő javaslatára vettem be a névsorba. A művtörisek tekintetében 

pedig ő is és Uhl Gabi is sokat segített: mindkettőjükkel konzultáltam. Viszont: a 

művészek és a fölkért szerzők is az általam végiggondolt, Andrissal és Gabival 

egyeztetett névsor ismeretében döntöttek róla, hogy részt vesznek-e a vállalkozásban, 

vagy sem. Úgyhogy ezen utólag már nem lehet változtatni.

Tisztelettel arra szeretnélek kérni, Orsi, hogy a kismonográfia-sorozat munkálataiban 

a szerkesztőtársam Uhl Gabi legyen: vele biztosan együtt tudok dolgozni, és ő is tudja

képviselni a CK szakmai programját (bár szerintem én is). Bán Andrissal nem tudok, 

nem akarok együtt dolgozni ezen a sorozaton. A CK egyéb szakmai programjain ettől 

még – nyilván rengeteg szakmai vitával – vígan együtt dolgozhatunk, ha erre van 

igény. 

Egyébként szerintem nagyon jó lenne, ha indulna egy hasonló (nem művészet-, hanem

fotó- vagy kultúrtörténeti megközelítésű) sorozat a magyar fotográfia kortárs 

dokumentarista vonulatáról, illetve hát bármi másról: hál’ Istennek a fotográfia 

nagyon sokféle megközelítést tesz lehetővé. Engem speciel a művészeti 

célú/rendeltetésű/ihletésű fotó érdekel – de milyen jó lenne, ha valaki megmutatná a 

fotó egyéb arcait is! Pl. Bán Andris is indíthatna egy efféle sorozatot, mely a fotó 

kultúrantropológiai jelenségeivel foglalkozik. Bizony jó lenne! Ezt akkor is így 

gondolom, ha engem spéc a fotográfiának nem ez a vonatkozása foglalkoztat.

A múltkori leveledben említett konkrétumokra rátérve: számomra is evidens, hogy a 

sorozat netes megjelenését, arculatát össze kell hangolni a CK arculatával: a neked is 

megküldött Munkaterv legelső pontja épp erről szól. Szerintem az ezért felelős 

szakemberek (grafikus, arculattervező) ezt meg tudják beszélni: rám ebből annyi 

tartozik, amit a Munkatervben leírtam.

Az is evidens, illetve örvendetes, hogy a sorozat köteteit össze akarjátok hangolni a 

CK szakmai programjaival. Nagyon örülnék neki, ha az egyes kötetek 

„megjelenéséhez” kapcsolódó programok (előadás, konferencia, kiállítás stb.) 



valósulnának meg a CK-ban. Szerintem ebben a kötetek szerzői is szívesen 

közreműködnének. 

Ami a kötetek megjelenésének időzítését illeti: ez magától értetődően a szerzőkön (és 

a fordítón, illetve a grafikuson) múlik. Több szerzőm pl. épp ebben az évben dolgozik 

a PhD-jén: nyilván előbb ezt kell befejezniük, és csak ezután tehetnek eleget a 

felkérésemnek. Ha már készen vannak a kötetek, akkor persze a megjelenésüket lehet 

a CK egyéb programjaihoz igazítani – de előbb legyenek készen!  

Ami a kötetekhez, illetve a kutatáshoz kapcsolódó Oral History interjúkat illeti: 

továbbra is azt gondolom, hogy ezeket le kell gépeltetni (viszonylag kis költség), és 

ezeket a kötetek szerzőinek, az interjúk készítőinek (illetve nekem mint 

szerkesztőnek) kell indexálniuk, az adatokat pontosítaniuk stb. Az interjúk + a kutatás

során összegyűjtött dokumentumok reprói (meghívók, katalógusok stb.) egy olyasféle 

Kutatóközpont alapjait vethetik meg, mint amilyen az Artpool. A saját eddigi 

kutatásaim során összegyűjtött dokumentumanyagot a CK rendelkezésére bocsátom. 

Az Oral History interjúkat is, de ennek a részleteit még meg kell beszélnünk: egyrészt 

anno az 56-os Intézet gépeltette le őket, ergo nyilván vannak bizonyos előjogaik, 

másrészt elég sok munkám lenne még velük: nem tudom, mikor jutok hozzá, hogy 

ezeket elvégezzem. De a mostani kutatások háttéranyagául már így is használhatók.

Végezetül fölajánlom, hogy a saját szakmai terveimben szereplő két nagy 

vállalkozást: a Szilágyi Lenke monográfiát és kiállítást (2015) és a Neoavantgárd… 

kötetem folytatását, illetve az ahhoz kapcsolódó kiállítást: Új hullám a magyar 

fotóművészetben, 1981–1990  (2016) a CK keretében valósítsuk meg. Szerintem ez 

nemcsak nekem lenne jó, hanem jót tenne a CK szakmai megítélésének is. Kérlek, 

gondolkodj el róla!  

Baráti puszik:

Saci


