
Szilágyi Sándor: Feljegyzés a február 6-i megbeszélésen elhangzottakról

A megbeszélésen a jegyzeteim szerint a következők hangzottak el:

1. A CK e-book formában kiadja angolul a   Neoavantgárd  … könyvemet.  

Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy miért ragaszkodom Christopher Clarishoz mint 

fordítóhoz, ill. hogy nem lenne-e jó Adele Eisenstein.

Ugyanazt tudtam mondani, amit Orsinak már korábban elmondtam:

a) Chris több írásomat fordította, abszolút elsőrangúan: olyanok a szövegek, mintha 

angolul írtam volna őket.

b) Adele munkájáról többen negatíve nyilatkoztak.

c) olvastam egy fordítását: nem volt rendben.

Úgyhogy köszönöm szépen, de őt nem kérem.

2. A sorozatból ebben az évben csak az első öt kötet készüljön el:

Elfogadtam (nem könnyen), hogy ésszerű nem rögtön tíz kötettel indulni.

Ugyanakkor továbbra is fontosnak tartom, hogy az egész sorozat három év alatt 

készüljön el – különben értelmét veszti az egész vállalkozás! Ezzel a jelenlévők 

mindegyike egyetértett.

Az előre kijelölt öt könyv a következő volt:

Kürti Emese: Vető János

Mélyi József: Szegedy-Maszák Zoltán

Oltai Kata: Várnagy Tibor

Pataki Gábor: Baranyay András

Perenyei Monika: Hámos Gusztáv

Sajnos, ahogyan ez borítékolható volt, a felkérés óta bizonytalanságban eltelt idő alatt 

két szerzőnk is (Kürti Emese és Perenyei Monika) más feladatát sorolta előrébb, így 

már csak jövőre tudnak vállalkozni a megigért kötetek elkészítésére. A három másik 

szerző viszont vállalta, hogy még ebben a naptári évben elvégzi a kutatást + megírja a 

könyvet.



A kieső két kötet helyére, a sorozat egészét szem előtt tartva, a következőket 

illesztettük be:

Horányi Attila: Jokesz Antal és Szerencsés János (egy kötetben)

Aknai Katalin: Perneczky Géza

3. A megbeszélésen fölmerült, hogy Halász Károlynak nemrégiben vaskos könyve 

jelent meg, és hogy Gémes Péter ezirányú tevékenysége is föl van dolgozva egy 

vaskos könyvben – úgyhogy nem indokolt ebben a sorozatban írni róluk.

Ezt elfogadtuk Uhl Gabival.

4. A kutatás díjazása –tól –ig rendszerben folyjék:

a kutatás nagyságával, bonyolultságával, eredményességével stb. arányosan.

Ezt elfogadva a sorozat szerkesztőiként az a javaslatunk, hogy válasszuk ketté a hat 

hónapra előirányzott munkát:

a) Négy hónap: kutatás (könyvtári, levéltári, háttérinterjúk készítése, dokumentumok 

gyűjtése stb.)

Ennek minimális honoráriuma legyen havi 100, maximális díja pedig havi 150 ezer 

Ft.

b) Két hónap: a monográfia megírása + az interjúk indexálása, az adatok ellenőrzése, 

a javítások megbeszélése stb. 

Ennek honorárima összesen: 300 ezer Ft.

5. A kutatás eredménye fölött (Oral History interjúk + dokumentumok) a felhasználói 

jogok a CK kezébe kerüljenek.

Ez teljesen rendben van: az ilyenkor szokásos módon kell eljárni.

6. Az interjúk egy része videóval készüljön, hogy a CK honlapján és a kiállításokon is

föl lehessen használni promóciós célokra. 

Alapjában véve ez is rendben van, sőt: nagyon jó ötlet! Viszont eléggé 

személyiségfüggő: nem mindegyik interjúalanynál és nem mindegyik 

interjúkészítőnél járható út. De számunkra fő célként elfogadható, és arra fogunk 

törekedni, hogy ez így történjék. 



Kérem, ha netalántán elfeledkeztem volna valamiről: írjátok meg!

Mindezek alapján az erre az évre előirányzott Munkaterv (melyet már 

mindannyiótoknak megküldtem) első két hónapjára előirányzott feladatai aktuálissá 

váltak. A munkák elvégzéséért Gabi és én vagyunk a felelősök.

2014 

Március–április: 

1. A sorozat technikai részleteinek tisztázása a CK ebben illetékes szakembereivel:

– a webes felület kialakítása, ehhez igazodva: a képi dokumentumok formátuma, 

nagysága, elnevezési szabályai, a szövegek jegyzetapparátusának formai előírásai, 

– a webes felület tesztelése vak szövegek alapján készült, betördelt pdf-ekkel 

(egyúttal a tördelés tesztelése is) 

Kérdésem: ki(k) az illetékes(ek) a CK oldaláról ezekben az ügyekben? Van már 

rendszergazda? Ha nincs még: mikor lesz? (Nem sürgetés, csak szimpla érdeklődés!)

 

2. Az Oral History interjúk mint háttéranyag előkészítése

– az általam most készített/készítendő Oral History interjúk [Barta (a korszakról, nem 

a saját munkáiról), Várnagy (detto), Kincses, Miltényi, Lenke] leírása 

– a korábban készített és már leírt interjúim indexálása 

– egyéb, a témához kapcsolódó interjúk fölkutatása (Artpool, MFM, MKE)

3. a Neoavantgárd tendenciák… c. könyvem angol fordításának elkezdése

4. a kutatások, illetve majdan a webes publikációk adatbázisául szolgáló, általam már 

összegyűjtött dokumentumok (meghívók, katalógusok, cikkek, tanulmányok stb.) 

rendezése, előkészítése, átnevezése (ha kell) stb.

5.  A szerzők számára Útmutató írása

6. a megbízási szerződések jogi előkészítése

– szerződések, megbízások aláírása

 



7. Ezt nyilván Orsival kell majd megbeszélni, de tisztázni kellene, hogy 

a) Gabi és én mennyi honoráriumra számíthatunk a szerkesztői és kutatáselőkészítői 

munkánkért  

b) mikor kezdhetjük el a munkát.

Üdvözlettel:

Saci

 


